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20 oktober – 3 november 2017  2017-2018  nr. 07 

Nieuwsbrief 
Nieuws uit de groepen 

Groep 1 en 2  

Na de herfstvakantie starten we met het thema: ‘Herfst’ en 

maken we onze lampion.  
 

Bij groep 1 staan nog steeds de begrippen kort- lang,  

groot- klein, hoog-laag en zwaar-licht centraal. Daarnaast  

oefenen we het nazeggen van zinnen die bestaan uit vier  

of vijf woorden. 
 

Groep 2 herhaalt de letter ‘h’ van herfst. Daarnaast oefenen  

we de begrippen veel - weinig. We ordenen paddenstoelen  

van veel naar weinig stippen.  
 

Op vrijdag 10 november gaan we lampion lopen op het grote 

kamp. We vertrekken om 12.15 uur van school en stoppen om 

13.45 uur bij de Ark. We zijn hiervoor op zoek naar ouders/ 

verzorgers die mee willen rijden en de kinderen willen begeleiden 

met lopen. Graag doorgeven bij de leerkracht. 
 

Denkt u er ook aan om vóór 10 november het lampionstokje in te 

leveren?  
 

Rapport: Willen jullie allemaal het rapport z.s.m. inleveren?  

Alvast bedankt! 

 

Groep 3  

Lampion lopen  

We beginnen deze week met het maken van een lampion.  

 

Op vrijdag 10 november gaan we lampion lopen op het grote 

kamp. We vertrekken om 12.15 uur van school en stoppen om 

13.45 uur bij de Ark. We zijn hiervoor op zoek naar ouders/ 

verzorgers die mee willen rijden en de kinderen willen begeleiden 

met lopen. Graag doorgeven bij de leerkracht. 
 

Gym  

Na de herfstvakantie gymmen we iedere woensdag- en 

donderdagmiddag. U kunt uw kind om 13.55 uur bij de gymzaal 

halen.  
 

Lezen  

We beginnen deze week met kern 3. We leren de letters oe, d, z, 

ij en h. Ook leren we woordjes schrijven met bovenstaande letters. 

Graag iedere dag 15 minuten lezen. Wanneer uw kind correct en 

vloeiend leest is het ook belangrijk dat het tempo omhoog gaat. 

In de vakantie ook veel blijven oefenen!  

 

 
Harm Tiesingstraat 2 

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

 

BELANGRIJKE DATA 

Herfstvakantie  

van 21- 29 oktober 

 24-10-2017 

BSE: Skiën  

25-10-2017 

BSE: Skiën 

        Trefbaltoernooi 

        Pompoen uithollen 

1-11-2017 

   BSE: Danceworkshop 

2-11-2017 

BSE: CBK Kidsclub 
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Rekenen  

We leren wat + en – betekent. De kinderen oefenen met  

+ 0 , + 1, + 2 en – 0, - 1 en – 2. In de klas oefenen we dit met 

materiaal. Verder gaan we de splitspalen van 5 en 6 oefenen.  

 

Een leuke app voor de kinderen om te oefenen met rekenen is 

‘Rekentijd’. Ze kunnen hier de splitsingen, aanvullen tot 10, 

tweelingsommen en nog veel meer oefenen!  
 

Rapport  

Willen jullie allemaal het rapport inleveren? Alvast bedankt!  

 

Groep 4/5 

Na een weekje vakantie kunnen we er weer tegenaan! 
 

Groep 4: 

 Met rekenen starten we deze week met de tafel van 2! 

Verder werken we verder aan betekenissen van getallen tot 

100. 

 Woensdag hebben we de taaltoets en donderdag het 

controledictee van hoofdstuk 2. 
 

Groep 5: 

 Met rekenen werken we aan plus en min sommen tot 1000.  

 Woensdag hebben we de taaltoets en donderdag het 

controledictee van hoofdstuk 2. 

 Deze week beginnen we met project in groep 5 t/m 8. 
 

Gym: We gymmen vanaf nu elke woensdag- en 

vrijdagmiddag. 
 

iPads: In de klas hebben kinderen vaak geen iPad bij zich. Soms 

zijn de computers vol en kunnen de kinderen hun werk niet 

maken. Wilt u eraan denken dat de iPad opgeladen mee naar 

school komt? 

 

Groep 7 

Gymtijden: De gymtijden na de herfstvakantie zijn: 

 Woensdag van 13.15 uur – 14.00 uur 

 Vrijdag van 13.15 uur – 14.00 uur 
 

Rekenen: We gaan verder met delen van grote getallen en we 

behandelen het domein tabellen en grafieken. 
 

Taal: We starten met thema 3. De belangrijkste onderdelen zijn: 

woorden met in het meervoud eeën, de tijd veranderen van de 

persoonsvorm, beeldspraak en letterlijke betekenis en is het een 

voorwaarde of vergelijking? 
 

Spelling: We starten met thema 3. We behandelen woorden 

met TH, een C die klinkt als een K, woorden met een B op het 

 

JARIG komende tijd: 

21-10-2017 

Gerritje Fuhler  

22-10-2017 

Linsy Huls  

28-10-2017 

Job Brink 

28-10-2017 

Angel Oving 

Van harte 

gefeliciteerd! 
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eind en woorden met een SZ combinatie. Daarnaast leren we 

werkwoorden die in de ik vorm een D of een T op het eind hebben. 

Groep 8 

Gymtijden:  

De gymtijden na de herfstvakantie zijn: 

 Woensdag van 12.30 uur – 13.15 uur 

 Vrijdag  van 12.30 uur – 13.15 uur 
 

Rekenen: We gaan met het werken in de werkpakketten.  

De leerlingen hebben nu goed zicht op het werk en wat er van 

ze verwacht wordt.  
 

Taal/Spelling: We starten met thema 3. Bij taal gaan we bezig 

met het gezegde, uitdrukkingen, interpunctie en oorzaak – 

gevolgzinnen. 

Bij spelling werken we aan de categorieën: 

 Y woorden 

 X woorden 

 é woorden 

 ch woorden die je uitspreekt als sj 

 

Schoolregels 

 

 

 

 

 

 

 

 


