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10 april 2017  2016-2017   nr. 29 

Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

Vervangingsproblematiek: 

Helaas hebben wij inmiddels ook de gevolgen ondervonden van 

het tekort aan vervangers door de nieuwe WWZ regeling. Het 

bestuur verzamelt het aantal problemen en stuurt alles door naar 

de politiek en het ministerie. Wij vinden het heel vervelend dat u 

hierdoor soms in een lastig parket moeten brengen omdat u dan 

voor opvang moet zorgen.  

Soms is het mogelijk om de leerlingen over de andere groepen te 

verdelen maar met de jongste kinderen uit de groepen 1,2,3 en 4 

is dat helaas geen optie. Wij vragen om uw begrip en wij hopen 

dat de politiek gaat inzien dat er iets moet veranderen. 

 
Schoolvoetbal: 

Aanstaande vrijdag is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi van de 

gemeente Emmen. Ook de wij doen mee met een gemengd 11-

tal en  een meisjes 7-tal. Het gemengde 11-tal speelt de eerste 

wedstrijd om 09:00 uur en de meisjes starten om 09:30 uur. De 

wedstrijden vinden plaats op de voetbalvelden van S.C. Angelslo. 

 

Groep 1 

We hebben afgelopen week een mooie Palmpasen stok gemaakt 

samen met een aantal ouders. Bedankt voor alle hulp hiervoor! 

Ook de ouders die hebben meegelopen, bedankt!  

Deze week bereiden we ons voor op de paasviering, we luisteren 

naar het verhaal en oefenen de liedjes. Ook zijn we nog druk aan 

het knutselen voor Pasen.  
 

Donderdag 13 april is ook het Paasontbijt. De leerlingen moeten 

hun eigen servies/bestek bij voorkeur voorzien van naam in een 

plastic tas meenemen naar school. 

 

Groep 2 

We hebben afgelopen week een mooie Palmpasen stok 

gemaakt en hiermee gelopen over het kamp samen met  

een aantal ouders. Bedankt voor alle hulp!  
 

Komende week bereiden we ons voor op de paasviering, luisteren we naar het paasverhaal en 

oefenen we de liedjes. Ook zijn we nog druk bezig met het vogelnestje knutselen en zaaien we 

tuinkers in de klas. Iedere dag kijken we even of de zaadjes al uitkomen en hoe ver het groeit.  

Daarnaast maken we in de zandtafel ons eigen moestuintje. We gebruiken hiervoor de 

moestuintjes van de Albert Heijn. Wilt u ze voor ons meesparen? Alvast bedankt!   

 
Harm Tiesingstraat 2 

7815 JJ Emmen 
: 0591-658985 
: stfransschool@primenius.nl 
: https://www.stfransschool.nl/ 

 

BELANGRIJKE DATA 

 13-4-2017 

Paasontbijt 

4-5-2017 

Studiedag: kinderen vrij! 

9-6-2017 

Studiedag: kinderen vrij! 
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Donderdag 13 april is het Paasontbijt. De leerlingen moeten hun 

eigen servies/bestek bij voorkeur voorzien van naam in een plastic 

tas meenemen naar school.  

 

Groep 5 

Rekenen: Deze week werken we aan het domein gewicht. We 

leren over kilogram en gram en over het aflezen van gewicht. 
 

Taal/spelling: We starten deze week met hoofdstuk 8. Met spelling 

leren de leerlingen: 

 Woorden met een gesloten lettergreep (dokter). 

 Woorden met een open lettergreep in het midden of aan het 

eind (jager, sla). 

 Woorden met een open lettergreep aan het begin van een 

woord (apen). 

 Woorden met een open lettergreep met een korte klank 

(banaan). 

Donderdag 13 april is het Paasontbijt. De leerlingen moeten hun 

eigen servies/bestek meenemen naar school. 

Groep 6 

Rekenen: We werken deze week aan het optellen en aftrekken van 

kommagetallen. Ook werken we verder aan onze eigen 

leerdoelen. 
 

Spelling: Maandag maken we het signaaldictee van hoofdstuk 8. 

Ook oefenen we verder met de categorieën van dit hoofdstuk. 

 

Groep 7 

Rekenen: We gaan deze week aan het werk met schattend rekenen. 
 

Taal en spelling: We zijn gestart met hoofdstuk 8. Een aantal kinderen hebben huiswerk 

meegekregen voor spelling. 
 

Verkeersexamen: Dinsdag (11 april) hebben we het praktische verkeersexamen. Alle kinderen 

moeten dan op een ‘goede’ fiets naar school komen. Bij gebreken mogen ze niet deelnemen 

aan het examen 

Donderdag 13 april is het paasontbijt. De kinderen moeten hun eigen bestek en servies 

meenemen. 

 

Groep 8 

Rekenen: De leerlingen kunnen zelfstandig hun doelen afwerken. 
 

Taal en spelling: Deze week werken we verder in thema 8 van Taal en Spelling. 
 

Eindtoets groep 8: De eindtoets van groep 8 vindt plaats op donderdag 20 april. De toets is 

adaptief. Dat wil zeggen dat de vragen zich aanpassen aan het niveau van de leerling. Tevens 

wordt de toets op de IPad gemaakt. Willen alle leerlingen er voor zorgen dat ze deze dag een 

goed opgeladen IPad bij zich hebben? 
 

Donderdag 13 april is het Paasontbijt. De leerlingen moeten hun eigen servies/bestek 

meenemen naar school. 

 

JARIG DEZE WEEK: 

11-4-2017 

Tessa Schoonbeek 

Van harte 

gefeliciteerd! 

 

 


