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20 november 2017  2017-2018  nr. 10 

Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

 

Ouderportaal ParnasSys  

Zoals u weet gebruiken we ParnasSys als ons leerlingvolgsysteem. 

Het is voor ons belangrijk dat de gegevens die daarin staan up-to-

date zijn. Daarom willen we u vragen de gegevens te controleren. 

Eventuele mutaties kunnen via het Ouderportaal worden 

doorgegeven. Alvast bedankt! 

 

Sinterklaas 

De leerlingen volgen op school het Sinterklaasjournaal. In de school 

hebben wij een pietenpostkantoor. Spannend!  
 

5 december zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij. De leerlingen 

hoeven geen eten en drinken mee.  

 

Kerst 

Wij zoeken glazen potjes. Inleveren 

bij de leerkracht.  

 

 

 

 

Groep 1 en 2  

We hebben sinds afgelopen week een spiekpietje in de klas. 

Spiekpietje is een kleine zwarte piet die zich in de klas verstopt en 

de kinderen bespied. samen met spiekpietje doen we allerlei 

reken- en taalactiviteiten, we leren meten, herhalen de letter S, 

leren eigenschappen van voorwerpen te benoemen en leren 

wat een plattegrond is en hoe je een eenvoudige plattegrond 

moet aflezen.  
 

In de klas hebben we de werkkamer van Sinterklaas gecreëerd 

en in het speellokaal hebben we de bakkerij van de pieten met 

daarbij een winkel waar de producten verkocht kunnen worden. 

We maken er een gezellige periode van!  
 

Er zijn de laatste tijd veel kinderen die continue speelgoed mee 

naar school nemen. Op school wordt hier NIET mee gespeeld. Het 

wordt in de tas gestopt en gaat na schooltijd weer mee naar huis. 

Probeer uw kind te stimuleren het speelgoed thuis te laten.  

 

 
Harm Tiesingstraat 2 

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

 

BELANGRIJKE DATA 
 

 21-11-2017 

BSE: Korfbal 

22-11-2017 

BSE: Pietengym  

23-11-2017 

Leerlingenraad 

27-11-2017 

Ouderraadvergadering 

 

28-11-2017 

Meester Marco jarig 
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Groep 3  

Lezen: Wij zijn begonnen met kern 4. In kern 4 leren we de 

volgende letters: w, o, a, u en j. In de klas gaan we nu ook 10 

minuten alleen een verhaaltje lezen. Blijf thuis weer veel lezen!  

 

Groep 4/5 

Groep 4: Deze week werken we met rekenen verder aan + en – 

sommen tot 100 en we leren de tafel van 10!  

Dinsdag hebben we het signaaldictee van spelling.  
 

Groep 5: Met rekenen werken we aan de domeinen gewicht en 

symmetrie. Daarnaast oefenen we de tafel van 9.  

Dinsdag hebben we het signaaldictee van spelling. 

 

Groep 6 

Helaas ging de workshop van de bibliotheek afgelopen week niet 

door, deze is verschoven naar aankomende dinsdag. Ook gaan 

we bezig met mediamasters; de voor- nadelen van het Internet.  

Bij het rekenen gaan we bezig met het optellen en aftrekken met 

getallen tot 10.000 en groter dan 10.000. Met spelling zijn we nog 

hard aan het oefenen met dezelfde categorieën.  

 

Groep 7 

Taal/spelling: De kinderen beginnen deze week met de nieuwe 

doelen voor taal en spelling. Bij spelling gaat het om woorden als: 

de, bezoek, getal, verkeer en jarig. 
 

Rekenen: De doelen voor rekenen zijn deze week: 

 414 B. Vermenigvuldigen en delen met kommagetallen in 

context (Hoe vaak past 0,5 liter in 1,5 liter?) 

 438 C. Vermenigvuldigen van kommagetallen met 10, 100 en 

1000 

 439 C. Delen van (komma)getallen door 10, 100 en 1000 
 

Workshop: 

Vorige week stond de workshop van bibliotheek gepland. Deze 

ging vanwege ziekte niet door. De workshop is nu a.s. dinsdag 

op school. 

 

Groep 8 

Taal en spelling: maandag hebben de leerlingen de toets van 

thema 3. 
 

Verjaardag Meester Marco: 

28 november vieren we de verjaardag van meester Marco. Deze 

dag hoeven de leerlingen geen eten en drinken mee te nemen 

naar school. 

 

JARIG DEZE WEEK: 

22-11-2017 

Selina Wolters  

Van harte 

gefeliciteerd! 
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Deze week zijn de 15 minuten gesprekken.  
 

Workshop bibliotheek: 

De workshop van de bibliotheek ging vorige week niet door. 

Deze staat nu voor aankomende dinsdag gepland. De 

workshop is op school. 

Schoolregels 

 

 

 

 

 

 

 

 


