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Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

Schoolvoetbal: voetbaltenue inleveren! 

Er zijn nog steeds leerlingen, die hun voetbaltenue niet hebben 

ingeleverd. Willen zij dit zo snel mogelijk alsnog doen? 
 

Brede school: 

De Brede school organiseert voor de groepen 6 t/m 8 een 4x4 

voetbaltoernooi. Dit toernooi vindt plaats op woensdag 24 mei. Het 

toernooi begint om 14.00 uur. De leerlingen kunnen zelf teams 

maken van 4 tot 6 kinderen. Opgeven kan via het inschrijfformulier. 

Dit kunnen de kinderen halen bij de leerkrachten. 

Opgeven kan tot maandag 22 mei! 

 

Schoolreisjes en schoolkamp: 

De kinderen van groep 3 t/m 7 gaan maandag 3 juli op schoolreis.  

De kinderen van groep 1 en 2 gaan dinsdag 4 juli op schoolreis. 

De kinderen van groep 8 gaan van woensdag 5 juli t/m vrijdag 7 

juli op schoolkamp. 

 

Groep 1 

We zijn druk aan het werk over het thema ‘De mooiste vis van zee’. 

Een leuk en divers thema waarbij we aandacht schenken aan de 

onderwaterwereld en wat we hier allemaal tegenkomen. Een nieuw 

onderdeel waar we deze week mee gaan werken is ‘drijven en 

zinken’. Hiervoor gebruiken we de watertafel. Zinkt het naar de 

bodem of blijft het drijven? 
 

De kinderen hebben een korte week; woensdag is altijd een vrije 

dag, maar daarnaast zijn ze ook de donderdag en vrijdag vrij!  

 

Groep 2 

Vorige week zijn we begonnen met het thema 'De mooiste vis van 

de zee'. Een heel mooi thema, waarbij we aandacht schenken aan 

de onderwaterwereld. Deze week gaan we het thema verder 

vormgeven in de klas. Zo gaan we de mooiste vis van de zee 

afmaken en maken we een begin met het knutselen van een 

octopus. Bij de watertafel kunnen de kinderen ontdekken welke 

voorwerpen drijven of zinken. Daarnaast zijn we nog steeds bezig 

met het synthetiseren en analyseren van woorden.  
 

De kinderen hebben een korte week, ze hoeven alleen maandag 

en dinsdag naar school. Op woensdag zijn ze altijd vrij en daarnaast 

zijn ze i.v.m. Hemelvaart ook donderdag en vrijdag vrij! 

 
Harm Tiesingstraat 2 

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

 

BELANGRIJKE DATA 

24-5-2017 

4x4 voetbaltoernooi 
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Hemelvaartdag + vrijdag 

erna: vrij 
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Groep 3 & 4  

Woensdag gaan we naar het Veenpark toe. We gaan dan niet 

naar gym. De leerlingen moeten gewoon eten en drinken mee. 

We vertrekken om 09.00 uur en zijn om 14.00 uur terug op school.  
 

Donderdag en vrijdag zijn we vrij!  
 

Taal groep 4: Dinsdag hebben de leerlingen een taaltoets.  

Spelling groep 4: Deze week beginnen we met hoofdstuk 9 van 

Spelling. De kinderen leren dan woorden met een open 

lettergreep in het midden correct te schrijven.  

Voorbeeld: jager: ja – ger.  

‘Hoor je aan het eind van een lange klinker (ee, oo, aa, uu). Luister 

dan goed, je schrijft er maar 1. Voorbeeld: Ge-le vo-gels ma-ken 

ru-zi’".   

Rekenen groep 4: Blijf thuis de tafels 1,2,3,4, 5 en 10 oefenen! Deze 

2 dagen staat het klokkijken centraal.  

Spelling groep 3: We leren de woorden met uw, ieuw en eeuw 

schrijven.  

Lezen groep 3: We lezen steeds langere woorden. Graag thuis 

iedere dag blijven lezen.  

Rekenen groep 3: Over 2 weken krijgen de kinderen een medaille 

mee naar huis, wanneer ze alle splitspalen kunnen opnoemen en 

toepassen. De sommen tot 10 moeten ze nu vlot kunnen 

opnoemen.  

 

Groep 5 

Deze week een korte schoolweek.  

Donderdag en vrijdag zijn we vrij! 
 

Rekenen: We gaan nog verder in het domein: betekenis van 

getallen tot 10.000.  
 

Taal/spelling: Deze week hebben we de taaltoets en het 

parkeerweekdictee.  

Groep 6 

Rekenen: We werken deze week aan het domein ‘Temperatuur’.  
 

Taal/Spelling: We maken maandag het signaaldictee van H9 
 

I.v.m. Hemelvaart zijn we donderdag en vrijdag vrij! Dus lekker 

genieten van het lange weekend! 

 

Groep 7 

Rekenen: We gaan deze week verder met het rekenen met 

schaal en verhoudingen. 
 

Taal: We werken aan thema 9. De woorden met een trema en 

afkortingen staan centraal bij spelling. Volgende week is het 

controledictee. 

 

GEEN JARIG DEZE WEEK: 

 

 

 

 

 

 

25-5-2017 

Hemelvaartdag 
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Verkeersexamen:  

Tot onze vreugde kunnen we mededelen dat álle kinderen van 

groep 7 zijn geslaagd voor hun verkeersexamen! Gefeliciteerd! 
 

Project:  

De komende weken werken we aan de laatste drie onderwerpen. 

Dit zijn monniken, schimmels en een land naar keuze uit Azië. 
 

Donderdag, Hemelvaart, en vrijdag zijn de kinderen vrij! 

 

Groep 8 

Rekenen:  

We werken verder in het werkpakket. 
 

Taal en spelling:  

Deze week werken we verder in thema 9. Dinsdag hebben de 

leerlingen het signaaldictee. 
 

Musical:  

De leerlingen moeten volgende week t/m scene 8a uit het hoofd 

kennen. De leerlingen hebben een brief meegehad voor hun 

kleding. Vanaf nu mogen de leerlingen dit mee naar school nemen. 

De afscheidsmusical voor groep 8 vindt plaats op maandag 17 juli.  

’s Middags is er een optreden voor alle kinderen van de school.  

’s Avonds is de musical voor ouders en genodigden. Aanvullende 

informatie voor ouders volgt nog. 
 

Rapport: 

Willen alle leerlingen hun rapport weer meebrengen naar school! 
 

Afwezigheid meester Marco:  

Komende woensdag is meester Marco afwezig. De leerlingen 

hebben deze dag een invaller. 
 

Schoolkamp:  

Maandag krijgen de leerlingen alvast informatie mee omtrent het 

schoolkamp.  

Groep 8 gaat dit jaar van woensdag 5 juli t/m vrijdag 7 juli op 

schoolkamp. We zijn op zoek naar 

ouders die de leerlingen willen 

brengen en halen.  

We hebben 4 auto’s nodig voor het 

brengen, 

en 4 auto’s voor het halen.  

U kunt zich opgeven bij de leerkracht. 
 

I.v.m. Hemelvaartsdag zijn de 

leerlingen donderdag en vrijdag vrij.  

 

 

Schoolregels 
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