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Nieuwsbrief 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 

Groep 1 

‘De mooiste vis van zee’ staat nog steeds centraal in de klas. We 

praten veel over het thema en alles dat hiermee te maken heeft. 

Ook komen er steeds meer knutselwerkjes in de klas te hangen. Lijkt 

steeds gezelliger! Als er thuis nog leuke spulletjes zijn die te maken 

hebben met het thema mogen die gerust mee naar school 

genomen worden!  
 

Deze week werken we verder met rijmwoorden en de verschillende 

vormen en kleuren.  

 

Groep 2 

Na een lang weekend i.v.m. Hemelvaart hebben we deze  

week een gewone schoolweek. We werken verder over het 

boek ‘De mooiste vis van de zee’. De klas wordt steeds gezelliger 

door alle mooie knutselwerkjes die er gemaakt zijn. Deze week 

staat de letter ‘o’ van octopus centraal.  

Daarnaast gaan we een begin maken met het Vaderdagscadeau.  
 

Daarnaast start deze week de Avond4daagse. De kinderen  

die meedoen met de Avond4daagse heel veel succes!  

  

Groep 3 & 4  

Woensdagmiddag hebben we geen gym. Juf Linda is dan afwezig 

i.v.m. cursus. Juf Miranda ia dan in de klas. 

 

Groep 5 

Rekenen: Deze week werken we aan het onderwerp oppervlakte. 

We leren wat een vierkante meter en centimeter is. Daarnaast 

blijven we werken aan onze eigen leerdoelen. 
 

Spelling/taal: We gaan beginnen met hoofdstuk 9. Met spelling 

leren we woorden met een open lettergreep (soldaten), woorden 

met een korte klank en een dubbele medeklinker (jammer) en 

woorden met een tweetekenklank (stofzuiger) 
 

IPad: De laatste tijd vergeten veel kinderen de iPad mee naar 

school te nemen of op te laden. Hierdoor lopen deze kinderen 

achter met het rekenwerk en kunnen ze met veel lessen niet mee 

doen. Probeer er daarom aan te denken om de kinderen de IPad 

opgeladen mee naar school te laten nemen. 

 
Harm Tiesingstraat 2 

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

 

BELANGRIJKE DATA  

29 mei t.m. 2 juni 

Avond4daagse 

6-6-2017 

Kinderen vrij i.v.m. 

studiedag 
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Groep 6 

Komende week is meester Tim de hele week aanwezig. Hij zal met 

enige regelmaat lesgeven 

aan de klas. De laatste stage dag van meester Tim is 13 juni. 

Dinsdag 6 juni zijn wij vrij. 
 

De kinderen die meedoen aan de Avond4daagse wensen wij veel 

plezier toe! 

Rekenen: We gaan werken aan het domein ‘Schattend Rekenen’. 

Taal en Spelling: We werken verder aan hoofdstuk 9. 
 

 

Groep 7 

De komende week is Meester Tommy aanwezig in de groep. Hij zal 

de meeste lessen geven in de klas. 
 

Rekenen: We gaan de breuken herhalen en het cijferend rekenen. 
 

Taal: We ronden hoofdstuk 9 af met de taaltoets op dinsdag. 
 

Spelling: Donderdag maken we het controledictee. 
 

Veel plezier tijdens de Avond4daagse! 

 

Groep 8 

Rekenen:  

We werken verder in het werkpakket. 
 

Taal en spelling:  

Deze week werken we verder in thema 9. 
 

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! 
 

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. 

Maandag krijgen de leerlingen alvast informatie mee omtrent het schoolkamp. 

 

JARIG DEZE WEEK: 

31-5-2017 

Soraya Mujkanovic 

  

Van harte 

gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


