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06 november 2017   2017-2018  nr. 08 

Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

Voorleeskampioen 

Vrijdag de dertiende 2017 was een spannende middag voor 

5 kinderen die mochten voorlezen; 

Isabella Wessels groep 4, Margret Bakker 

groep 5, Jannie Teuben groep 6, Joella 

Wolters groep 7 en Angel Gerdes groep 8.  

Alle vijf hebben zij hun uiterste best 

gedaan en dat was te merken! 
 

Wat een toppers hebben wij hier bij ons op school!!! 

Voor de jury was het dan ook géén gemakkelijke taak om te 

beslissen wie er kampioen zou worden, alle 5 de kinderen 

hebben een beker verdiend.  

Angel Gerdes is van de St. Fransschool gekozen als 

Voorleeskampioen. Zij mag meedoen aan de vervolgronde 

om onze school te vertegenwoordigen in de bieb van 

Emmen (eind januari/ begin februari) 

 

Sint Maarten: Op vrijdagmiddag 10 november gaan de 

leerlingen van de peuterspeelzaal, groep 1,2 en 3  

Sint Maarten lopen op het grote kamp. We beginnen om 

12.30 uur en eindigen om 12.45 uur.  

 

Groep 1 en 2 

Afgelopen week heeft u gezien dat de kinderen van groep 

1 en 2 ’s ochtends apart van elkaar beginnen. Dit om in de 

kring meer rust te creëren. Ook de taal- en reken activiteiten 

zullen gescheiden van elkaar plaats vinden. Dit om ervoor te 

zorgen dat de kinderen de aandacht/hulp krijgen die ze 

verdienen! De kinderen van groep 1 beginnen daarom 

iedere ochtend in het speellokaal samen met Juf Inge. 
 

Groep 2 begint in het andere lokaal. Het werken en 

buitenspelen doen we gewoon gezamenlijk. 

Deze week maken de laatste kinderen hun lampion af. 

Daarnaast werken we verder over de herfst.  

Bij groep 1 staat de vierkant centraal.  

Bij groep 2 staat het ordenen van kleuren van licht – donker 

centraal.  

Daarnaast leert groep 2 de letter v  - vos.  

 

 Harm 
Tiesingstraat 2 
7815 JJ Emmen 

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

 

BELANGRIJKE DATA 

 6-11-2017 

Ouderraadvergadering 

8-11-2017 

BSE: Danceworkshop 

9-11-2017 

BSE: CBK Kidsclub 

9-11-2017 

Sint Maarten 
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Poppentheater Jinky’s Mikmak:  

Op vrijdagochtend 10 november hebben we een voorstelling van 

Jinky’s Mikmak over het boek: ‘De grote gevaarlijke grompel’.  
 

Sint Maarten:  Op vrijdagmiddag 10 november gaan we Sint- 

Maarten lopen op het grote kamp. We vertrekken om 12.15 uur in 

auto’s richting het kamp. Om 13.45 uur verzamelen we ons bij de 

Ark. Hier kunt u uw kind ophalen 

 

Groep 3 

Gym: Woensdag 8 november hebben wij geen gym i.v.m. de 

opening van de nieuwe gymzaal.  
 

Iedere woensdag en vrijdag gymmen wij van 13.15 uur tot 14.00 

uur. Graag uw kind ophalen bij de gymzaal. Wanneer dit niet 

mogelijk is, graag aangeven bij de leerkracht.  
 

Lezen: Wij zijn bezig met kern 3. De leerlingen ontdekken nu ook dat 

lezen erg leuk is! Blijf thuis a.u.b. het lezen stimuleren.  

De tweetekenklanken zijn vaak lastig. We kennen nu de oe. 

Volgende week leren we de ij en h. 
 

Rekenen: De leerlingen zijn erg fanatiek met het splitsen. We blijven 

dit herhalen met materialen. Ze verdienen een sticker wanneer ze 

een splitspaal snel kunnen opnoemen.  

 

Groep 4/5 

Rekenen groep 4: Deze week gaan we verder met de betekenis 

van getallen tot 100. De leerlingen moeten getallen op de 

getallenlijn plaatsen. Daarnaast leren we de tafel van 2. 
 

Spelling/taal groep 4: Maandag hebben we het parkeerweek-

dictee. Dit zijn woorden uit hoofdstuk 1 en 2. Daarna starten we 

met hoofdstuk 3. De categorieën die we oefenen zijn: 

- Woorden met 3 medeklinkers aan het eind 

- Woorden die beginnen met de s en de z 

- Woorden die beginnen met sch en schr 

- Woorden met –aai, -ooi, -oei 
 

Rekenen groep 5: Deze week gaan we verder met het domein 

klokkijken. 

Daarnaast gaan we verder met de tafel van 8. 

Spelling/taal groep 5: Maandag hebben we het 

parkeerweekdictee. Dit zijn woorden uit hoofdstuk 1 en 2. 

Daarna starten we met hoofdstuk 3. De categorieën die we 

oefenen zijn: 

- Woorden met –ing  

- Woorden met nk 

- Woorden met ch en cht 

- Woorden met de e die klinkt als u 

 

JARIG DEZE WEEK: 

6-11-2017 

Bryan Wolters 

7-11-2017 

Djennie Jansen 

7-11-2017 

Max Oosting 

 

Van harte 

gefeliciteerd! 
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Groep 6 

Spelling: Met spelling starten we met nieuwe categorieën: c die klinkt 

als s, c die klinkt als k, woorden met de stomme e, woorden met ge-

be- en ver-. Iedereen heeft werkbladen meegekregen om deze 

woorden te oefenen.   
 

Taal: Met taal werken we de komende periode aan enkelvoud en 

meervoud, persoonsvorm en voltooid deelwoord en gezegdes.  
 

Rekenen: Met rekenen zijn we bezig met kommagetallen; tienden, 

honderdsten en duizendsten. Ook blijven we de doelen herhalen 

van de afgelopen periode.  

 

Groep 7 

Rekenen:  

We werken deze week aan de volgende doelen: 

- Delen met rest 

- Eendimensionale afmetingen in het echt Berekenen 

obv formele schaalaanduiding 

- Oppervlakte bepalen obv informele 

schaalaanduiding  

- Gemiddelde berekenen 

Spelling: We werken aan woorden met TH die klinkt als een T, 

woorden met een B die klinkt als een P, woorden met een C die klinkt 

als een K en woorden met een SZ combinatie in het midden. 
 

Gym: We gymmen op woensdagmiddag en vrijdagmiddag. De 

gymles duurt tot 14.00 uur. Wij zijn iets later terug op school. De 

kinderen mogen ook opgehaald worden bij de gymzaal. Kinderen 

mogen ook vanaf de gymzaal naar huis als zij daar toestemming 

voor hebben van hun ouders. Kinderen die op de fiets zijn mogen 

dan hun fiets lopend meenemen naar de gymzaal en om 14.00 uur 

vanaf de gymzaal naar huis fietsen. 

 

Groep 8 

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 werken verder in 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 
 

Dinsdag hebben de leerlingen het signaaldictee van thema 3. 
 

Schoolregels 
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Workshop in de Bibliotheek: 

Dinsdag 14 November gaan we naar de bibliotheek voor een Workshop. Deze week krijgen de 

leerlingen daar meer informatie over. 

 

VAN DERDEN 
Kinderwoorddienst 

Namens de werkgroep Kind en Liturgie, worden alle kinderen uitgenodigd voor de 

Kinderwoorddienst op zondag 5 november. Het thema van deze zondag is ‘Jezus, Meester en 

Dienaar’. 

De dienst begint om 10.00 uur en is in de Pauluskerk aan de Meerstraat 2 in Emmen.  

Graag tot dan! 

 

************************************************ 
 
Van de Brede School 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


