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18 september 2017  2017-2018  nr. 02 

Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

 

Informatieavonden: 

Helaas hebben zich te weinig ouders aangemeld voor de 

informatieavonden van de groepen 1/2 en 6 en 7. Deze avonden 

gaan niet door. De ouders die zich wel hebben opgegeven 

kunnen bij de desbetreffende leerkracht persoonlijk informatie 

krijgen. De leerkracht is graag bereid om u te vertellen hoe het in 

de groep gaat.  

De informatieavonden van de groepen 3, 4/5 en 8 gaan wel door. 

 

Auditbezoek: 

Op dinsdag 19 september komt het auditteam van de stichting 

Primenius onze school bezoeken. Ze gaan in gesprek met de 

directie en de MIB-er en nemen een kijkje in de klassen. Aan de 

hand van een documentenanalyse, de gesprekken en de 

klassenbezoeken krijgen wij aan het eind van de dag een 

terugkoppeling over de aangetroffen kwaliteit. 

 

Vroeg Vreemde Talen Onderwijs: 

Wij volgen dit jaar met het team een nascholingscursus VVTO 

onderwijs. Het is de bedoeling dat wij spelenderwijs beginnen met 

het geven van Engels vanaf groep 1. We willen graag dat onze 

kinderen zich in de toekomst goed kunnen redden in de 

maatschappij.  

 

Nieuws uit de groepen 

Groep 1 en 2 

Wij zijn afgelopen week begonnen met het thema ‘Een echte 

papegaai’. De kinderen van groep 2 zijn druk bezig geweest  

met het hanteren van de begrippen één meer, één minder. 

Daarnaast hebben de kinderen de letter p van papegaai geleerd. 

De kinderen van groep 1 zijn druk bezig geweest met het sorteren 

van dieren van klein- groot. Aankomende week gaan we verder 

met dit thema.  

 

De afgelopen twee weken mocht u even mee de klas in om 

afscheid te nemen van uw zoon/dochter. Vanaf aankomende 

week kunt u in de hal afscheid nemen. Dit zorgt voor meer rust  

in de klas.  

 

 

 
Harm Tiesingstraat 2 

7815 JJ Emmen 
: 0591-658985 
: stfransschool@primenius.nl 
: https://www.stfransschool.nl/ 
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De kinderen zijn dan vrij 
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Groep 3  

Lezen: Wij werken de komende twee weken over kern 1 

‘Beestenboel’. De nieuwe letters zijn: p, aa, r, e, v. We leren ook 

woordjes lezen en schrijven met deze letters. Over 2 weken hebben 

we een letter- en leestoets.  

 

U heeft vrijdag het veilig en vlot boekje ontvangen. Het is de 

bedoeling dat je iedere dag 15 minuten gaat lezen. De leerlingen 

moeten zoemend of vlot gaan lezen. Graag stimuleren. 

 

Rekenen: Deze week staat het getal 2 centraal. Wat betekent het 

getal? Hoe kunnen we 2 snoepjes verdelen?   

In de klas spelen we een bus na. Er komen 

kinderen bij en er stappen kinderen uit. Er is een 

leuke app hoe je dit thuis kunt oefenen. De app 

heet ‘bussommen’. Verder oefenen we in de 

klas om verder en/of terug te tellen.  

 

Groep 4/5 

Groep 4 

Rekenen: Deze week werken we verder aan het domein: betekenis 

van getallen tot 100. Daarnaast werken de leerlingen aan hun 

eigen leerdoelen en blijven we de sommen tot 10 en 20 veel 

oefenen. 

Taal/spelling: Met taal herhalen we deze week de lessen van 

hoofdstuk 1. Donderdag hebben de leerlingen het signaaldictee. 

 

Groep 5 

Rekenen: Deze week werken we verder aan het domein: betekenis 

van getallen tot 1000. Daarnaast werken de leerlingen aan hun 

eigen leerdoelen en blijven we de sommen tot 100 veel oefenen. 

Ook oefenen we elke week een tafel. Deze week is dat de tafel 

van 5. Het is de bedoeling dat de leerlingen rond de herfstvakantie 

het tafeldiploma hebben gehaald. 

Taal/spelling: Met taal herhalen we deze week de lessen van 

hoofdstuk 1. Donderdag hebben de leerlingen het signaaldictee. 

 

Elke maandag en dinsdag is meester Teun bij ons in de klas. Hij zal 

het komende half jaar stagelopen in groep 4/5.  

 

Wilt u eraan denken dat we op dinsdag gaan gymmen. Kinderen 

die geen gymkleding bij zich hebben kunnen niet mee naar gym! 

 

Groep 7: 

 

Rekenen: We werken deze week aan procenten en breuken. 

Taal/spelling: We werken verder aan hoofdstuk 1. Deze week maken we ook het signaaldictee. 

 

JARIG DEZE WEEK: 

22-9-2017 

Elena Oosting 

  

 

 

Van harte 

gefeliciteerd! 
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Huiswerk: De kinderen krijgen deze week huiswerk mee voor 

rekenen. Ze moeten 1 taak cijferen. 

Informatieavond: Er staat in het algemene deel informatie over 

de informatieavond. 

 

Groep 8 

Rekenen: De leerlingen werken verder in hun zelf gekozen 

doelen. Maandag hebben de leerlingen de breuken en 

procententoets. 

 

Taal en Spelling: Deze week hebben de leerlingen het dictee van 

spelling en de taaltoets van thema 1. 

 

Huiswerk: Denken de leerlingen aan hun huiswerk! Elke dinsdag 

krijgen ze dit mee. Ze hebben een week de tijd om het te maken. 

 

Rapporten: Willen alle leerlingen hun rapport weer meenemen 

naar school. 

Schoolregels 

 

 

 

 

 

 

 

 


