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25 september 2017  2017-2018  nr. 03 

Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

Ouderraad aanwezig voor ouderbijdrage & schoolreis betalen 

Komende week is de Ouderraad elke dag na schooltijd aanwezig. 

U kunt dan bij hen het ouderbijdrage en geld voor schoolreis 

betalen. 

******************************** 

 

Groep 1en 2  

We hebben afgelopen week verder gewerkt over het thema ‘Een 

echte papegaai’. De klas wordt steeds mooier aangekleed door 

alle knutselwerkjes van de kinderen! Ook aankomende week gaan 

we verder met dit leuke thema.  
 

Elke maandag en dinsdag is juf Judith bij ons in de klas. Juf Judith is 

een derdejaars pabo studente en komt lesgeven in groep 1-2.  

We wensen haar veel plezier bij ons op school!  
 

Groep 3  

Lezen: We leren deze week de r van rem en de v van vis. Deze 

week sluiten we kern 1 af. De volgende letters hebben we dan 

geleerd: i, k, m, s, p en aa. De kinderen kunnen de letters schrijven.  
 

Rekenen: We herhalen de splitsingen van 1 en 2. In de klas oefenen 

we de bussommen met het rekenrekje. De kinderen mogen alleen 

niet tellen. Ze herkennen de structuur.  
 

Groep 4/5 

Rekenen groep 4: Deze week werken we aan plus en minsommen 

over het tiental tot 20. 
 

Spelling/taal groep 4: Donderdag hebben we het controledictee 

van hoofdstuk 1. Dinsdag hebben de taaltoets. 
 

Rekenen groep 5: Deze week werken we aan het klokkijken. We 

herhalen eerst de kwartieren en gaan later verder met 5 

minutenstanden. Deze week oefenen we de tafel van 3. 
 

Spelling/taal groep 5: Donderdag hebben we het controledictee 

van hoofdstuk 1. Dinsdag hebben de taaltoets. 
 

Woensdag ben ik niet op school, er zal een invaller komen. 
 

Veel kinderen nemen speelgoed mee naar school. Ze mogen er in de klas en buiten niet mee 

spelen. Het heeft dus geen nut om dit mee te nemen naar school.  

Wilt u hierop a.u.b. op letten? 

 
Harm Tiesingstraat 2 

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

 

BELANGRIJKE DATA 

 24 sept t.m. 28 sept 

Ouderraad op school i.v.m. 

betalen ouderbijdrage & 

schoolreis 

 

1-10-2017 

Kinderwoorddienst 

Pauluskerk 

 

5-10-2017 

Studiedag 
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Groep 6 

Rekenen: We werken met grote getallen tussen de 10.000 en 

100.000. We leren deze uit te spreken, op te schrijven, op de 

getallenlijn te plaatsen en om hier mee te rekenen. Daarnaast 

werken de leerlingen aan hun eigen leerdoelen. 
 

Taal/Spelling: Aankomende periode werken we aan de woorden 

met de –ng, au/auw, ou/ouw en woorden met de i die klinkt als 

een ie.  

Donderdag heeft groep 6 de taaltoets van hoofdstuk 1, deze 

gaat over het zelfstandig naamwoord, werkwoorden, de 

persoonsvorm, tegenstellingen en de tegenwoordige tijd en 

verleden tijd.  

Verder wordt er in de klas veel stil-gelezen om zoveel mogelijk 

landen op te krassen op de wereldkaart van het Kilometerlezen.  
 

ClassDojo: In de klas wordt gewerkt met ClassDojo, dit is een 

programma om positief gedrag te stimuleren. Met elkaar hebben 

we bedacht welke beloningen er tegenover een bepaald aantal 

punten staan.  

 

Groep 7 

Rekenen: De doelen voor het werken met een verhoudingstabel 

en het berekenen van de oppervlakte van een rechthoek 

komen deze week aan bod. Daarnaast krijgen de kinderen een 

overzicht mee van procenten, breuken en kommagetallen die 

ze moeten leren voor volgende week maandag. 

Taal/spelling: We ronden hoofdstuk 1 af met een controledictee 

en de taaltoets. Deze worden woensdag afgenomen. 

Social media: We zijn begonnen met de lessen social media. De 

kinderen leren van alles over social media en internet. Hoe ze 

het goed en veilig kunnen gebruiken. Uiteindelijk krijgen ze een 

certificaat. 

 

Groep 8 

Rekenen: De leerlingen werken verder in de doelen, die ze zelf 

gekozen hebben. 
 

Taal en spelling: Deze week starten we met thema 2. Bij spelling 

staan de i – woorden, th –woorden en c als k en c als s woorden 

centraal.  
 

Rapport: Willen de leerlingen hun 

rapport weer meebrengen naar 

school. 

 
 

 

 

 

  

 

JARIG DEZE WEEK: 

25-9-2017 

Rujun Lu  

26-9-2017 

Liam Middel 

 

Van harte 

gefeliciteerd! 
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VAN DERDEN 
KINDERWOORDDIENST OP ZONDAG 1 OKTOBER   
  

Namens de werkgroep Kind en Liturgie worden alle kinderen 

uitgenodigd voor de kinderwoorddienst van zondag 1 oktober. Het 

thema van deze zondag is ‘Is jouw ja echt JA?’.  

De dienst begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Pauluskerk aan 

de Meerstraat 2 te Emmen. 

Graag tot dan!  

Met vriendelijke groet, Stefanie Krieger-Meijer  

 

 

  

 

 

 

 

******************************************************* 

Informatie over het dreumesuurtje in de wijk Emmermeer. 

In het speellokaal van de Sint Fransschool aan de Harm Tiesingstraat 

in Emmermeer, worden elke maand dreumesuurtjes georganiseerd, 

voor ouders met kinderen in de leeftijd van 1-4 jaar. 

Tijdens de dreumesuurtjes worden er allerlei leuke activiteiten 

gedaan, liedjes gezongen, gespeeld, gedanst en in de 2e groep ook 

voorgelezen en geknutseld. 

De dreumesuurtjes zijn gratis en van tevoren aanmelden is niet nodig. 

Er is plaats voor nieuwe deelnemers! 

 

De data en tijden van de eerstvolgende dreumesuurtjes in 

Emmermeer zijn:  

Woensdag  
 27 september 
 18 oktober, (1 week eerder i.v.m. herfstvakantie) 
 29 november 
 20 december (1 week eerder i.v.m. kerstvakantie),  

Voor de groep van 1-2 jaar en hun ouders of oppas: van 9.00 – 10.00 

uur. 

Voor de groep van 2 – 4 jaar en hun ouders of oppas: van 10.30 - 

11.30 uur. 
  

U bent van harte welkom met uw dreumes of peuter! 

Met vriendelijke groet,  Tineke Fietje 

  

Schoolregels 
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Screening tijdens gymles (groep 4) 

Binnenkort zullen de BuurtSportCoaches een Motorische Remedial Teaching (MRT) test afnemen 

bij alle kinderen uit groep 4. Daarbij wordt gekeken naar het bewegingsniveau van de kinderen. 

De 1e test wordt uitgevoerd tijdens de gymles. Wanneer een kind niet op het bewegingsniveau 

zit wat gezien zijn/haar leeftijd verwacht mag worden, zal hij/zij uitgenodigd worden voor een 

grote observatie. Mocht uw kind hierin opvallen, dan kan GroepsMRT een uitkomst bieden. Het 

doel van ‘GroepsMRT’ is dat kinderen op een laagdrempelige manier samen met andere 

kinderen werken aan het bewegen, werken aan hun zelfvertrouwen en leren samenwerken om 

op het bewegingsniveau van leeftijdsgenootjes te komen. Er wordt gewerkt in een groepje van 

maximaal tien kinderen. De MRT lessen worden na schooltijd door de BuurtSportCoaches 

aangeboden. De kinderen die tijdens de screening naar voren komen en in aanmerking komen 

voor de GroepsMRT lessen, zullen een brief meekrijgen. Deze brief is tevens een uitnodiging voor 

de eerste les.  
 

Mocht u dit lezen en denken ‘mijn kind zit niet in groep 4, maar kan GroepsMRT wel gebruiken, 

dan kunt u contact met ons opnemen. GroepsMRT is ook voor kinderen uit andere groepen 

waarvan ouders/leerkrachten denken dat het nodig kan zijn.  
 

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u met ons contact opnemen. 

Mail: bscemmennoord@emmen.nl 

Tel: Sanne van der Laan 06-52490002 

Harjo van der Valle  06-15036731 

 

Sportinventarisatie  

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Deze maand wordt er door de Buurtsportcoaches van de Gemeente Emmen een 

sportinventarisatie bij alle kinderen in groep 3 t/m 8 in het basisonderwijs afgenomen.  
 

Elke twee jaar wordt deze vragenlijst door de Buurtsportcoaches afgenomen bij alle kinderen 

vanaf groep drie in het basisonderwijs. Zo kunnen de Buurtsportcoaches de ontwikkelingen op 

het gebied van sportdeelname en het hebben van zwemdiploma’s volgen. Ook gebruiken wij 

deze gegevens bij het nog gerichter en beter maken van het sportprogramma van de 

BredeSchool. De gegevens uit deze inventarisatie blijven bij de Buurtsportcoaches en de 

algemene cijfers (zonder namen en andere gegevens) worden aan de Brede Scholen 

gepresenteerd om te laten zien hoe de sportdeelname is. 
 

De kinderen worden voor deze inventarisatie kort (ongeveer een minuut) uit de klas gehaald en 

beantwoorden de volgende vragen: 

Heb jij een zwemdiploma en zo ja, welke diploma’s (A/AB/ABC)? 

Zit jij op een sport en zo ja, welke sport(en)? 

Als je niet op een sport zit of wat anders zou willen doen, wat lijkt je dan leuk om te doen/te 

proberen? 
 

Als u vragen hebt over deze sportinventarisatie, neem dan gerust even contact met ons op via 

Harjo van der Valle (h.valle@emmen.nl of 06 15 03 67 31) of Sanne van der Laan 

(s.laan@emmen.nl of 06 52 49 00 02). U kunt ook bij ons terecht voor meer informatie of vragen 

over sportverenigingen en/of het Jeugdsportfonds.  
 

Met vriendelijke groet, 

 Sanne van der Laan en Harjo van der Valle, 

BuurtSportCoaches Emmermeer/EmmenCentrum 
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Jeugdsportfonds 

Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen van vier tot achttien jaar die leven in gezinnen 

waar niet genoeg geld aanwezig is om zwemles te betalen of om lid te worden van een 

sportvereniging. Het jeugdsportfonds betaalt de contributie voor deze kinderen en in bepaalde 

gevallen ook sportkleding. Het gaat om kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de 

schuldsanering zitten of leven onder het sociaal minumum. Alleen contributie van 

sportverenigingen die aangesloten zijn bij de landelijke sportbonden van de organisatie NOS*NSF 

worden vergoed. Voorbeelden van sporten zijn zwemmen (inclusief zwemles), hockey, voetbal, 

judo, karate, rugby, tennis, badminton en atletiek. Van ouders wordt verwacht dat zij hun 

kind(eren) stimuleren om te sporten en naar trainingen/lessen/wedstrijden te gaan.  

Het bedrag dat Jeugdsportfonds uitkeert is maximaal €225,- per kind per jaar. Voor elk kind uit 

een gezin kan een aparte aanvraag worden ingediend. Jeugdsportfonds betaalt de contributie 

rechtsstreeks aan de sportvereniging. Voor sportattributen ontvangen ouders/verzorgers een 

tegoedbon die ingeleverd kan worden bij een sportwinkel waar Jeugdsportfonds mee samen 

werkt. Een aanvraag bij Jeugdsportfonds moet iederen jaar opnieuw worden aangevraagd.  

Wilt u een aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds? Neem dan contact met ons op. Wij zijn 

werkzaam als intermediar en kunnen de aanvraag bij Jeugdsportfonds voor u indienen 

(ouders/verzorgers kunnen de aanvraag niet zelf indienen). U kunt met ons contact opnemen 

via bscemmennoord@emmen.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen: 

Buurtsportcoaches Gemeente Emmen: 

Sanne van der Laan 06 52 49 00 02 

Harjo van der Valle 06 15 03 67 31 
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