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17 juli 2017  2016-2017   nr. 41 

Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

Afscheid groep 8:  

Maandag neemt groep 8 afscheid van de basisschool. De 

leerlingen zijn de afgelopen weken bezig geweest met het 

repeteren voor de musical.  

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:  

De leerlingen van groep 8 worden om 08.45 bij de Ark 

 verwacht.  

 ’s Middags is de musical voor alle leerlingen van de school, 

zij zullen gezamenlijk naar de Ark toe lopen.  

Alle kinderen kunnen om 14.00 uur bij de Ark worden opgehaald,  

dus niet op school.  

 ’s Avonds is de musical voor genodigden. Alle kinderen 

hebben uitnodigingen meegekregen. De leerlingen zullen er 

om 18.30 uur zijn. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur. Om 

19.30 uur begint de musical. Alle leerlingen van groep 8 

hebben nog een extra brief mee gehad.  

 Vrijdag 15 juli vanaf 10.15 uur, zullen de leerlingen van groep 8 

afscheid nemen van de school en alle andere leerlingen.  

 

Groep 1 en 2 

17 juli: Maandagmiddag gaan we naar de Ark toe om de 

musical van groep 8 te bekijken. U kunt uw kind om 14.00 uur bij 

de Ark halen. We lopen er met de hele school heen.  

 

Dit is alweer de laatste week van het schooljaar. Het jaar is 

voorbijgevlogen! We hebben veel leuke dingen met elkaar 

beleefd. Ik wil alle ouders en kinderen hiervoor bedanken.  

We gaan er nog een gezellige laatste week van maken!  

 

Vrijdagmiddag krijgen de leerlingen hun rapport mee.  

Graag maandag allemaal een tas meenemen.  

 

Groep 3 & 4  

Wij hebben een superleuk schoolreisje gehad. Ouders bedankt 

voor het begeleiden van een groepje!  
 

De laatste week van het schooljaar. Het jaar is voorbijgevlogen. 

Ik wil alle ouders en kinderen bedanken voor het leuke 

schooljaar! We gaan er nog een gezellige week van maken. 

Heel veel plezier in groep 4 en 5 bij juf Miranda.  
 

- Vrijdagmiddag krijgen de leerlingen hun rapport mee. 

- Graag allemaal maandag een tas mee.  

 
Harm Tiesingstraat 2 

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

 

BELANGRIJKE DATA 

17-7-2017 08.45 uur 

Afscheid groep 8 in de Ark 

 

17-7-2017  19.30 uur 

Afscheidsmusical groep 8 

 

8-7-2017  

Schoonmaakavond  

 

 22-7-2017 

ZOMERVAKANTIE  

t.m. 3 september 

 

 

 
 

4-9-2017  

Eerste schooldag na de 

vakantie 

 

 

mailto:stfransschool@primenius.nl
https://www.stfransschool.nl/


 

   

Sint Fransschool  Pagina 2 van 2 

   
 

Lezen groep 3 en 4: Wij kunnen allemaal lezen! Super. Het is wel 

belangrijk om in de vakantie veel te blijven lezen. Anders 

kunnen kinderen een ‘zomerdip’ krijgen. Er is een gratis app 

met leuke boeken. Iedere dag 10 minuten. Graag het 

leesplezier stimuleren.  
 

Musical groep 8: Maandagmiddag gaan we naar de Ark toe 

om de musical van groep 8 te bekijken. U kunt uw kind om 

14.00 uur bij de Ark halen. We lopen er met de hele school 

heen. 
 

Groep 5 

Dit is alweer de laatste schoolweek. Het jaar is 

voorbijgevlogen! We hebben weer leuke dingen met elkaar 

beleefd! 

Alle kinderen en ouders bedankt voor het leuke schooljaar. 

Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie! 
 

Groep 7 

De laatste schoolweek. We gaan het jaar gezellig afsluiten 

deze week. Maandagmiddag gaan we de musical van 

groep 8 bekijken in de Ark. De kinderen kunnen daar om 

14:00 uur opgehaald worden of ze gaan vanaf daar naar 

huis. Vrijdag krijgen de kinderen hun rapport mee en zijn ze 

om 12:00 uur vrij. Ik wil iedereen bedanken voor het gezellige 

en leuke schooljaar. Een hele fijne vakantie! 
 

Groep 8 

Schoolkamp: Het schoolkamp was weer een groot succes. 

We hebben genoten van alle activiteiten. Het weer was 

super! Alle ouders, die ons hebben gebracht en gehaald, 

willen wij nogmaals bedanken. 
 

Het schooljaar is weer voorbijgevlogen. We hebben dit jaar 

weer veel leuke dingen mogen beleven met elkaar. De 

leerlingen van groep 8 vervolgen hun loopbaan op het 

Voortgezet Onderwijs. Ik wil ze heel veel succes en plezier toe 

wensen. Alle ouders wil ik bedanken voor hun inzet en 

vertrouwen. Nu eerst genieten van een welverdiende 

vakantie en dan op naar een nieuw schooljaar! 

 

Jarig komende tijd: 
Juli 

 18 Demi Joustra 
18 Caren Osman Sharif 
19 Sophia Mujkanovic 
20 Joey Brookman 
20 Corina Scholten 
22 Isabella Schäfer 
23 Giel Wolters 
25 Rosario Caly 
Augustus 

 1 Kaya Dülger 
2 Berend Fuhler 
5 Hendrik Wolters 
8 Harm Teuben 
10 Zara Brijan 
10 Kiana Heijne 
11 Berat Tuncer 
13 Nikolay Nijs 
16 Senna Oosting 
16 Alexandra Roggeveld  
23 Nick Winkel 
24 Herman Oosting 
24 Nick Schoonbeek 
25 Jordy Mujkanovic 
26 Quinn Buis 
26 Haron Dekker 
28 Rosa Hindriks 
28 Noa Joustra 
29 Bryanna Caly 
29 Jaemily Heijne 
31 Gwen Oosting 
September 

 2 Jenietta Oosting 
5 Rihana Koops 
6 Giovanni Hindriks 

 

 

 

Het team van de  
St. Frans, 

wenst iedereen: 
Een heel fijne  vakantie! 


