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18 april 2017  2016-2017   nr. 30 

Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

Vrije dagen 

Van 14 t.m 17 april zijn we vrij i.v.m. de Paasdagen 

 

Van 22 april t.m. 30 april hebben we Meivakantie (in april ) 

We wensen iedereen heel fijne paasdagen en na nog een weekje 

werken, een mooie meivakantie 

 

Groep 1 

De afgelopen en komende week zijn net even anders dan anders, 

de feestdagen spelen een grote rol. Afgelopen week natuurlijk de 

paasviering en komende week alweer koningsdag.  

Koningsdag vieren we vrijdagochtend. Deze ochtend staat in het 

teken van oudhollandse spelletjes. We zijn hiervoor nog op zoek 

naar ouders die een groepje kinderen willen begeleiden. U kunt 

zich hiervoor opgeven bij de leerkracht.  

De kinderen zijn vrijdag om 12.00 uur vrij. Fijne vakantie!!  

 

Groep 2 

Vrijdagochtend hebben we de Koningsspelen. Deze ochtend 

staat in het teken van oud- Hollandse spelletjes. De kinderen 

hoeven deze ochtend geen eten/drinken mee, hier wordt voor 

gezorgd. 
5 

Om deze gezellige ochtend te laten slagen, zijn we nog op zoek 

naar ouders die een groep kinderen willen begeleiden. U kunt 

zich uiterlijk dinsdag 18 april opgeven.  
 

De kinderen zijn vrijdag om 12.00 uur vrij. Fijne vakantie! 

 

Groep 5 

Rekenen: Deze week werken we aan het domein grote 

deelsommen. Verder blijven we werken aan onze eigen 

leerdoelen. 
 

Nabershof: Woensdag gaan we naar het Nabershof. We leren 

daar over de tijd van jagers en boeren. Ook bekijken we het 

langgraf hunebed. 
 

Dinsdagmiddag viert juf Alina haar verjaardag met de kinderen. 

De kinderen mogen dan een gezelschapsspel meenemen. We 

gaan er een gezellige middag van maken! 

 
Harm Tiesingstraat 2 

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

 

BELANGRIJKE DATA 

Vrijdag 14 t.m. 17 april ’17 

Paasvakantie 

 

21-4-2017 

Koningsspelen 

 

Zaterdag 22 t.m 30 april 

Meivakantie 

 4-5-2017 

Studiedag: kinderen vrij! 

9-6-2017 

Studiedag: kinderen vrij! 
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Vrijdag hebben we Koningsspelen, de kinderen zijn dan om 12 uur 

vrij!  
 

Fijne vakantie gewenst! 

 

Groep 6 

Rekenen: We werken deze week aan het domein “Plattegrond”. 

Ook werken we aan onze eigen leerdoelen. 

Taal: We werken verder aan hoofdstuk 8. 

Spelling: We herhalen deze week de categorieën van hoofdstuk 8 

Nabershof: Donderdag brengen we een bezoek aan het 

Nabershof. We leren over de tijd van jagers en boeren. Ook 

brengen we een bezoek aan het langgraf hunebed. We zoeken 

nog ouders die ons kunnen brengen en halen.  

Vertrek van school 9.15 uur. Terug naar school 11.00 uur. U kunt zich 

opgeven bij de leerkracht van groep 6. 

Koningsspelen: Vrijdag hebben we de koningsspelen. We zijn deze 

dag om 12 uur vrij.  

Fijne vakantie! 

 

 

 

JARIG DEZE WEEK: 

 

18-4-2017 

Henkie Hindriks 

 

21-4-2017 

Devin Holties 

 

26-4-2017 

Danisha Brink 

 

 26-4-2017 

Tiffany Oosting 

 

27-4-2017 

Luisa Teixeira 

 

4-5-2017 

Sophia Spijkerman 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 
 


