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02 oktober 2017  2017-2018  nr. 04 

Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

Versieringen hal: 

Onze hal ziet er weer prachtig uit. We krijgen veel complimenten 

hierover van mensen die onze school bezoeken en ook onze 

kinderen vinden de hal prachtig! Wij willen de ouders die de school 

altijd weer zo enthousiast en mooi versieren hiervoor bedanken! 

 

Schoolbezoek: 

Schoolbezoek van onze bestuurder dhr. John van Meekeren. 

Afgelopen dinsdag was onze bestuurder op bezoek in de school. 

Hij heeft met enkele ouders gesproken over de gang van zaken in 

school. Hij was heel tevreden over de resultaten van het gesprek. 

U als ouder bent tevreden over de school en daar zijn wij natuurlijk 

ontzettend blij mee. 

 

Verzuim:  

Het nieuwe schooljaar is begonnen. We merken dat het te laat 

komen een probleem is in sommige groepen. Sommige kinderen 

komen structureel een half uur te laat binnen. De les/de uitleg 

wordt hierdoor verstoord en het kind mist de opstart van de dag. 

Ook het verlof vragen/dagjes vrijaf vragen neemt toe. Wij gaan de 

regels hiervoor strikt toepassen. Geen vakantie buiten de reguliere 

schoolvakanties om etc.  

Uw kind heeft van de 52 weken 12 weken vakantie. Het is de 

bedoeling dat u deze weken gebruikt om met vakantie te gaan of 

uitjes te plannen.  

Het registreren van verzuim wordt sinds de zomervakantie 

bovenschools geregeld. U riskeert een melding bij leerplicht bij het 

bovengemiddeld afwezig zijn/ziek zijn/te laat van uw kind. Wij 

verzoeken u om uw medewerking in het terugdringen van het 

verzuim. 
 

Bezoek auditteam: 

Het auditteam van de stichting Primenius heeft onze school 

bezocht. De collega-directeuren, de gedragsdeskundige, 

meerschools-MIB-er en directeur kwaliteit & onderwijs zijn de hele 

dag op bezoek geweest. Ze hebben in alle klassen geobserveerd, 

alle documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met de 

directie en de MIB-er van de school. We kregen als terugkoppeling 

dat het leesonderwijs interactiever en aantrekkelijker kan worden  

aangeboden (leesplezier verhogen). 

 
Harm Tiesingstraat 2 

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

 

BELANGRIJKE DATA 

1-10-2017 

Kinderwoorddienst 

Pauluskerk 

 

5-10-2017 

Leerlingen vrij!!! 

 

Herfstvakantie van 

21 – 29 oktober 
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En dat we de kwaliteitszorgcyclus nog kunnen verbeteren. Gelukkig 

hadden we deze verbeterpunten zelf ook al opgenomen in ons 

schooljaarplan. Als voorbeeld voor andere scholen zien zij het 

pedagogisch klimaat in onze school. Het omgaan met elkaar, de sfeer 

en de persoonlijke aandacht. Dat is de basis om tot leren te kunnen 

komen en daar scoren wij als school bovengemiddeld goed op. Wij zijn 

blij met de door het auditteam gegeven aandachtspunten en 

complimenten. 

 

Groep 1 en 2 

Kinderboekenweek: We werken de komende weken in de klas over het 

thema van de Kinderboekenweek: ‘Gruwelijk Eng’. We volgen het 

project ‘Vol monsters’ van de Kleuteruniversiteit. In dit project 

ontmoeten de kinderen zeven monsters; St. Augur, P’Murt, Pleckpoth, 

Eddy, Oppppoeh, Ga-Ga-Go-Go en Badboy. Bij elk monster doen we in 

de klas een taal- en rekenactiviteit.  
 

Bij groep 1 staan deze week de getalsymbolen 1-6 centraal, oefenen we 

de vormen en blijft het boek centraal staan. Blijf ook thuis voorlezen! 
 

Bij groep 2 staan deze week de getalsymbolen 1-12 centraal, herhalen 

we de letter S van spin en oefenen we het auditief synthetiseren.  

 

Groep 3  

DE LEERLINGEN ZIJN AANSTAANDE DONDERDAG VRIJ.  

Kinderboekenweek: We werken in de klas over het thema van de 

Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’. De kinderen mogen allemaal een 

zaklamp mee naar school nemen. We gaan in het donker lezen.  

10 oktober komt er een schrijver bij ons in de klas en 12 oktober hebben 

wij een voorstelling op school. 

Maandagmiddag en Dinsdagmiddag graag oude kleren aan of een 

oud shirt mee we gaan namelijk knutselen met papier-maché.  

Lezen: We beginnen maandag met kern 2. In kern 2 leren we weer 

nieuwe letters en woordjes. De leerlingen krijgen een nieuw veilig en vlot 

boekje mee naar huis. Het andere boekje mag weg. Blijf thuis het 

voorlezen stimuleren. U kunt thuis t/m blz. 17 deze week gaan oefenen. 

Boekje uit? Graag herhalen.  

Rekenen: We leren de begrippen meer, minder en evenveel.  

Ook leren we dat we een hoeveelheid kunnen splitsen.  

 

Groep 4/5 

Groep 4: 

Rekenen: Deze week starten we met de tafels. We leren handig te tellen 

in groepjes. 
 

 

JARIG DEZE WEEK: 

3-10-2017 

Michaela Altena 

3-10-2017 

Jesmee van der Klis 

Van harte 

gefeliciteerd! 
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Taal/spelling: We starten met een nieuw hoofdstuk. Met spelling werken 

we aan de volgende categorieën:  

- Klankzuivere woorden met drie medeklinkers aan het begin (straat) 

- Woorden met een tussenklank (wolf) 

- Woorden die beginnen met een f 

- Woorden die beginnen met een v 
 

Groep 5:  

Rekenen:  

Deze week werken we aan het domein geld. Daarnaast werken we 

aan de tafel van 4. 
 

Taal/spelling: 

We starten met een nieuw hoofdstuk. Met spelling werken we aan de 

volgende categorieën:  

- Woorden die beginnen met een s 

- Woorden die beginnen met een z 

- Woorden met sch 

- Woorden met ng 
 

Dinsdag starten we met de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is 

‘gruwelijk eng’. We zullen hierover gaan werken in de klas. We houden 

een voorleeswedstrijd, er komt een schrijfster bij ons in de klas en we 

hebben een voorstelling. 

 

Groep 6 

Kinderboekenweek: De komende weken staat het thema van de 

Kinderboekenweek centraal: ‘Gruwelijk Eng’. Het middagprogramma 

zal iedere dag in het teken hiervan staan. Dinsdag 3 oktober is de 

opening, maandag 9 oktober komt schrijfster Corien Oranje bij ons in 

de klas en vrijdag 13 oktober sluiten we af met de voorleeswedstrijd.  
 

Rekenen: Met rekenen starten we met een nieuw onderwerp, namelijk 

schattend rekenen.  
 

Taal: Met taal starten we met een nieuw blok. De doelen die hierin 

centraal staan zijn: afkortingen, synoniemen en de persoonsvorm en 

het onderwerp in een zin.  
 

Rapporten: Willen jullie (als dit nog niet gebeurd is) de rapporten z.s.m. 

weer meegeven naar school?!  

 

Groep 7 

Kinderboekenweek: 

Deze week start de Kinderboekenweek. Het thema is ‘Gruwelijk eng’. 

Dinsdag komt er een striptekenaar in de klas. Daarnaast gaan we 

iedere middag aan het thema werken en kiezen we de 

voorleeskampioen van de klas.  

De winnaar gaat ons vertegenwoordigen op de voorleeswedstrijd van de school. 

Rekenen: We gaan werken aan kommagetallen. 

Schoolregels 
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Taal en Spelling: We starten met hoofdstuk 2. De spellingscategorieën zijn: woorden met een IJ 

of EI, Woorden met een C die klinkt als een S en woorden met een C die klinkt als een K. 
 

ALLE KINDEREN ZIJN DONDERDAG 5 OKTOBER VRIJ I.V.M. DE PERSONEELSDAG EN DE STAKING. 

 

Groep 8 

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

Taal en spelling: Deze week gaan we verder met thema 2. Dinsdag hebben we het 

controledictee. 
 

Kinderboekenweek: Komende dinsdag, 3 oktober, krijgen we bezoek van een striptekenaar in 

de klas.  

Willen alle leerlingen voor maandag een oud shirt meenemen/aandoen. We gaan bezig met 

het maken van gipsmaskers. 
 

ALLE LEERLINGEN ZIJN DONDERDAG 5 OKTOBER VRIJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VAN DERDEN 
KINDERWOORDDIENST 

Namens de werkgroep Kind en Liturgie worden alle 

kinderen uitgenodigd voor de kinderwoorddienst 

van zondag 1 oktober. Het thema van deze zondag 

is ‘Is jou 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  
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