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11 september 2017  2017-2018  nr. 01 

Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

We zijn inmiddels al weer een week op weg in het nieuwe 

schooljaar. Het lijkt alsof de vakantie al weer ver achter ons ligt. Een 

knallend schooljaar vol nieuwe uitdagingen en kansen ligt voor 

ons. Wij wensen iedereen heel plezier en natuurlijk veel succes in 

2017-2018. 
 

Informatieavond: 

We willen u graag vertellen over de gang van zaken in de groep. 

Dit willen wij graag doen op maandagavond 18 september. U kunt 

zich inschrijven voor deze infoavond op school. De intekenlijsten 

hangen in de gang. De eerste ronde is van 18.30 tot 19.00 uur en 

de tweede ronde van 19.05 tot 19.35 uur. Voorgaande jaren was 

de opkomst minimaal. Wij vragen u om zeker te komen. U ontvangt 

nuttige informatie over de in de groep gebruikte methoden, etc.  

Indien zich minder dan 50% van de ouders van de klas aanmelden 

dan gaat de info avond niet door. U kunt dan een individuele 

afspraak maken met de leerkracht. 
 

Gymtijden: 

De gymtijden van alle groepen zijn bijna ongewijzigd gebleven. Er 

is 1 wijziging Groep 4/5 gaat op dinsdag na de middagpauze en 

groep 6 op maandag om 10.15 uur naar de gym. Zij hebben 

onderling geruild. Rond de herfstvakantie is de nieuwe sporthal 

klaar en zullen ook de gymtijden veranderen. U hoort te zijner tijd 

meer hierover. 
 

Telefooncentrale Primenius: 

U heeft wellicht gemerkt dat het telefoonverkeer sinds het begin 

van dit schooljaar via de telefooncentrale van de stichting gaat. 

Ziekmeldingen en dergelijke worden door de mensen van het 

administratieteam in ParnasSys gezet. Mocht u iemand van ons 

willen spreken dan wordt u doorverbonden met de school of er 

wordt een terugbelnotitie per mail naar de school verzonden.  
 

Kalender: 

Het administratieteam is bezig met het opstellen van de 

jaarkalender. U ontvangt deze zo spoedig mogelijk. Op de 

kalender staan de activiteiten, vakantiedagen en studiedagen. 

 

 

 
Harm Tiesingstraat 2 

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

De kinderen zijn dan vrij 
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Personeelsdag: 

Op 5 oktober zijn alle kinderen vrij van school vanwege de 

personeelsdag van de stichting Primenius. De personeelsdag valt 

samen met de landelijke stakingsdag georganiseerd door PO in 

Actie en de onderwijsbonden. Het personeel kan er dus ook voor 

kiezen om deze dag deel te nemen aan de landelijke 

stakingsactie. 
 

Groep 1 en 2  

De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er weer op! Wat is 

deze week voorbij gevlogen! Aankomende week starten we met 

een thema van schatkist; een echte papegaai. We knutselen een 

papegaai, ordenen dieren van klein – groot en leren de letter p 

van papegaai.  
 

Onderwijsassistent: Vanaf maandag is er iedere ochtend van 08.30 

uur tot 12.00 uur een onderwijsassistent ter ondersteuning in de 

groep. Haar naam is Inge Broekman. We wensen haar veel plezier 

bij ons in de klas!  
 

Gymmen: Wij gymmen iedere donderdagochtend in het 

speellokaal. De kinderen moet zichzelf aan- en uitkleden.  
 

Informatieavond: Op maandagavond 18 september is er een 

informatieavond over de gang van zaken in de groep. U dient zich 

hiervoor in te schrijven. De inschrijflijsten zijn te vinden op de gang 

bij groep 6.  

 

Groep 3  

Informatieavond: U moet zich inschrijven voor de informatieavond 

van maandagavond 18 september. De inschrijflijsten vindt u bij 

groep 6.  

Gym: Wij gymmen iedere woensdagmiddag. Graag een broekje, 

shirt en gymschoenen mee.  

Afwezigheid juf Linda: Aanstaande vrijdag ben ik (juf Linda) 

afwezig i.v.m. een bruiloft. Er is een invaller in de klas.  

Veilig leren lezen: We hebben deze week al 2 letters geleerd! De 

letter i en de letter k. We lezen al het woordje ik. Deze week leren 

we ook de letter s en m. We leren lezen door te zoemen. Juf Linda 

vertelt meer over het leren lezen tijdens de informatieavond. Iedere 

vrijdag gaan we boekjes ruilen bij de biebbus. Graag iedere week 

de boekjes weer mee.   

 

JARIG DEZE WEEK: 

5-9-2017 

Rihana Koops  

5-9-2017 

Marinus Wolters  

6-9-2017 

Giovanni Hindriks  

8-9-2017 

Bjorn Scheve 

 9-9-2017 

Isabella Wessels  

11-9-2017 

Marinus Altena  

 

13-9-2017 

Adam Hassan  

14-9-2017 

Isabella Barros Da Costa 

Van harte 

gefeliciteerd! 
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Rekenen: Deze week staat de telrij tot 10 centraal. Wat betekent 

een getal? In de klas hebben we een rekentafel. Getal 1 staat 

komende week centraal. De kinderen mogen materialen 

meenemen wat te maken heeft met getal 1.  

We gaan er een leuk schooljaar van maken!   

Groep 4-5 

Rekenen groep 4: Deze week gaan we bezig met de betekenis van 

getallen tot 100. Daarnaast werken we nog in een extra 

rekenboekje om de sommen tot 10 goed te automatiseren. 

Spelling/taal groep 4: Vorige week zijn we gestart met spelling en 

taal. Heel spannend en leuk om voor het eerst uit een boek te 

werken! Deze week gaan we hiermee verder. We leren de 

volgende categorieën van spelling: 

- Woorden met twee medeklinkers aan het begin (klas) 

- Woorden met twee medeklinkers aan het eind(tent) 

- Woorden met twee medeklinkers aan het begin en eind (krant) 
 

Rekenen groep 5: Deze week gaan we bezig met de betekenis van 

getallen tot 1000. Daarnaast werken de leerlingen aan hun eigen 

leerdoelen en zullen we weer beginnen met de tafels. 
 

Spelling/taal groep 5: We werken deze week verder aan hoofdstuk 

1. We leren de volgende categorieën:  

- Woorden met een f en v aan het begin 

- Woorden met –aar, -eer, -uur en –oor 

- Woorden met –aai, -ooi, -oei 
 

Maandag vier ik mijn verjaardag. De kinderen hoeven deze dag 

geen eten en drinken mee te nemen. Wel mogen ze een 

gezelschapsspel meenemen.  
 

Dinsdagmiddag hebben we gym. Graag een broekje, shirt en 

gymschoenen mee! 

 

Groep 6 

Spelling/taal groep 6: We werken deze week verder aan hoofdstuk 

1. We leren de volgende categorieën:  

- Woorden met een ng  (tong) en ch (lucht) 

- Woorden met  ei (reis en ij (ijs) 
 

Informatieavond:  

In het algemene stuk staat de informatie voor de informatieavond 

van groep 6.  
 

Maandagochtend hebben we gym. Graag een broekje, shirt en 

gymschoenen mee! 

 

Groep 7 

De eerste week na de vakantie zit er al weer op. We zijn al weer flink aan het werk. De komende 

week gaan we aan de volgende dingen werken: 

Schoolregels 
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Rekenen: We gaan vermenigvuldigen met grote getallen. Bv. 365X43=. Daarnaast gaan we 

werken met tabellen. 

Taal: We zijn gestart met hoofdstuk 1. Over 2 weken hebben de kinderen een toets over dit 

hoofdstuk. 

Spelling: We behandelen de woorden met –ng en woorden met ei of ij. We starten ook direct 

met de werkwoorden. Eerst alleen nog de tegenwoordige tijd. 

Gym: We gymmen op vrijdagochtend. We vertrekken om 8:45 uur met de bus en zijn rond 10:30 

terug op school. Hierdoor kunnen we niet naar de bibliobus. Zodra de nieuwe gymzaal klaar is 

gaan we ook weer naar de bibliobus. 

 

Groep 8 

Alle leerlingen hebben heerlijk genoten van de vakantie. De eerste week is alweer voorbij 

gevlogen. We gaan er een leuk en leerzaam jaar van maken. 
 

Informatieavond:  

In het algemene stuk staat de informatie voor de informatieavond van groep 8.  
 

Gymtijd: 

Totdat de nieuwe gymzaal in gebruik wordt genomen, gymt groep 8 elke vrijdag van 10:30 – 

12:00 uur. 
 

Rekenen: 

De leerlingen in groep 8 werken in doelen van hun werkpakket. Deze doelen worden in overleg 

tussen de leerling en de leerkracht bepaald. Elke leerling werkt hierdoor op het eigen niveau. 
 

Taal/spelling: We zijn begonnen in thema 1. Bij spelling werken we aan de volgende 

categorieën:  

- woorden met ng/ nk 

- woorden met ei /ij 

- werkwoorden in verleden tijd en voltooide tijd. 

 

HEMEL EN AARDE: Methode godsdienst en levensbeschouwing 

Als methode voor godsdienst en levensbeschouwing gebruiken 

we op de St.  Frans ‘Hemel en aarde’.  Vijf keer per jaar is er een 

nieuw thema. Het beginthema van dit schooljaar is ‘Cirkel’ 

In de eerste weken van het schooljaar gaan de lessen 

levensbeschouwing van Hemel en Aarde over het onderwerp 

cirkel. We gaan het hebben over kringen, rondjes, schijven en 

bollen in alle mogelijke vormen. Van kringspelletjes en de klok tot 

het heilige aureool of het indiaanse medicijnwiel. Al die cirkels 

hebben steevast iets te maken met eenheid, heelheid en 

oneindigheid.  

In de lessen verkennen de kinderen wat de vorm van een cirkel 

doet en kan betekenen.  

Zo zijn er lessen over de ronde tafel van koning Arthur en over een 

sprookje waarin je een beschermende cirkel kunt trekken met een toverkrijtje.  
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Voor kinderen van alle leeftijden zijn er bewegingslessen, waarin ze kringspelletjes of kringdansen 

doen. Al die cirkels hebben te maken met bij elkaar horen, geborgen en gelijk zijn.  

De cirkelvorm wordt in veel levensbeschouwelijke tradities heel bewust gebruikt als symbool. In de 

lessen verkennen de kinderen deze symbolische betekenissen. Uit de christelijke traditie werken ze 

bijvoorbeeld met het verhaal over Jozua, die de stad Jericho inneemt door samen met het volk 

er zeven keer omheen te lopen. Ook bekijken ze aureolen, die op iconen als gouden cirkels rond 

de hoofden van heiligen te zien zijn. Ook uit andere tradities zijn er verhalen, beelden en rituelen, 

zoals het kleuren van mandala’s, het medicijnwiel van Indianen en de tocht om de Kaäba, die 

moslims in Mekka afleggen tijdens de bedevaart.  

Het is een mooi onderwerp, zo aan het begin van het schooljaar. We hopen dat alle kinderen zich 

snel thuis voelen in de nieuwe groepen en met elkaar een kring vormen waarin iedereen een plek 

heeft. Met deze lessen geven we daar een extra dimensie aan, die goed past bij de identiteit van 

onze school.  

 

 VAN DERDEN 

 


