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16 oktober 2017  2017-2018  nr. 06 

Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

Groep 1 en 2  

Juf Judith is er de hele week. Ze heeft een stageweek. In deze week 

verzorgt zij regelmatig de lessen. De lessen sluiten aan bij het thema 

van de Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’. Daarnaast beginnen 

we deze week met het knutselen van onze lampion.  
 

Verder oefenen de kinderen van groep 1 het logisch ordenen van 

drie plaatjes en daarbij het vertellen van een verhaal. Bij rekenen 

herhalen we het ordenen van voorwerpen van dik- dun, groot- 

klein etc.  
 

De kinderen van groep 2 oefenen de beginklank van woorden. Bv. 

wat hoor je vooraan bij het woord: spin? Naast de kringactiviteiten 

maken we tijdens het werken aan dit doel ook gebruik van de I- 

pad. Tenslotte oefenen we de rangtelwoorden. Na de vakantie 

werken we verder over de herfst.  

 

Groep 3  

Gym: Na de vakantie gymmen wij iedere woensdagmiddag en 

vrijdagmiddag van 13.15 uur tot 14.00 uur. De kinderen moeten 

gehaald worden bij de gymzaal om 13.55 uur. Wanneer dit niet 

mogelijk is, dan loopt uw kind met de leerkracht mee naar school. 

Graag melden bij de leerkracht.  
 

Lezen: Deze week ronden we kern 2 af en beginnen we met kern 

3. De leerlingen krijgen een nieuw boekje mee naar huis.  
 

Verjaardag: Juf Linda viert vrijdag 20 oktober haar verjaardag in 

de klas. De kinderen krijgen dan eten en drinken. We gaan er een 

gezellige dag van maken.  

 

Groep 4/5 

Rekenen: Groep 4 gaat deze week bezig met de betekenis van 

getallen tot 100. Groep 5 gaat deze week werken aan eigen 

leerdoelen en herhalen/inhalen van lessen op Snappet. Daarnaast 

oefenen we de tafel van 7. 
 

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

hoofdstuk 2. Donderdag hebben we het signaaldictee van 

hoofdstuk 2. 

 
Harm Tiesingstraat 2 

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

 

BELANGRIJKE DATA 

17-10-2017  

BSE: Popkids 

18-10-2017 

BSE: Diverse activiteiten 

31-10-2017 

8.30-9.15 Koffieochtend 

20-10-2017 

BSE: Ruby 

 

Herfstvakantie  

van 21- 29 oktober 
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Dinsdag gaan we niet naar gym. We gaan dan naar het bos. 

Maandag hebben we een schrijfster in de klas gehad. Het was 

heel leuk en leerzaam! 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 6 

Algemeen: Aankomende week is de Kinderboekenweek weer 

afgelopen. Juf Ellen zal er deze week op de woensdag zijn en juf 

Sharon op vrijdag.  
 

Rekenen: Met rekenen gaan we werken aan onze eigen 

leerdoelen die aansluiten bij de doelen van de afgelopen 

weken.  
 

Spelling: Afgelopen week is het signaaldictee geweest. We 

oefenen deze week nog even hard voor het controledictee van 

aankomende vrijdag.  

 

Groep 8 

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

gekozen hebben. 

 

Gymtijden: De gymtijden voor na de herfstvakantie zijn: 

- Woensdag van 12:30 uur – 13:15 uur 

- Vrijdag van 12:30 uur – 13:15 uur 

 

 

JARIG DEZE WEEK: 

19-10-2017 

Rosalie Smit 

 

 

Van harte 

gefeliciteerd! 
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Taal en spelling: Deze week hebben de leerlingen de taaltoets van 

thema 2. Daarnaast hebben we het parkeerweekdictee. Hierin 

woorden alle categorieën van thema 1 en 2 nogmaals 

aangeboden. 
 

 

Informatieavonden Voortgezet Onderwijs: 

De eerste algemene informatieavonden van de scholen komen er 

weer aan. Hieronder staan per school de eerste 

informatieavonden. Wilt u naar een informatieavond toe, dan kunt 

u zich aanmelden via de website van de school, waar u naartoe 

wilt. 
 

ESDAL COLLEGE:  

7 november om 19:00 uur 

- Esdal Oosterstraat (HAVO/VWO) 

- Esdal Vakcollege  (VMBO) 

8 november om 19:00 uur 

- Esdal Boermarkerweg (MAVO/HAVO 
 

CARMEL COLLEGE: 

22 November om 19:30 uur 
 

HONDSRUG COLLEGE: 

2 November en 14 November om 19:30 uur 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Schoolregels 
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VAN DERDEN 
  

 

 


