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27 november 2017  2017-2018  nr. 11 

Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

Sinterklaas: Informatie met bereikbaarheid school!!! 

5 december komt Sinterklaas bij ons op school. De kinderen zijn dan 

om 12.00 uur vrij.  
 

 Van 08.00 uur tot 08.45 uur kunt u niet via de Meester J. van 

Lierstraat de school bereiken i.v.m. de komst van Sinterklaas.  

 U kunt uw kind afzetten bij de Harm. Tiesingstraat.  

 Ook via de Dr. L.J.F. Jansenstraat kunt u niet de school bereiken.  

 Parkeren aan de Meester J. van Lierstraat is niet mogelijk.  

Graag lopend of op fiets komen.   Alvast bedankt! 
 

Groep 1 en 2  

We werken verder over het thema ‘Sinterklaas’. We doen deze 

week weer allerlei reken- en taalactiviteiten met Spiekpietje, 

maken een pietenmuts, kleuren een kleurplaat en zingen allerlei 

liedjes.  Groep 1 oefent het eerste- laatste woord benoemen uit 

een reeks woorden en het sorteren op kleuren. In groep 2 staat het 

benoemen van de begin- en eindklank centraal. Daarnaast leren 

we het aantal woorden in een zin te tellen! We doen dit bewegend 

en spelenderwijs!  

 

Groep 3  

Lezen: We ronden deze week kern 4 af. De leerlingen hebben dan 

weer een leestoets. In de klas lezen we al verhaaltjes! Na kern 4 

zullen we wat langer doen over kern 5 i.v.m. Sinterklaas en Kerst.  
 

Rekenen: In de klas zijn we bezig met het herkennen en benoemen 

van een structuur op het rekenrek. Ze moeten een getal in 1 

beweging op het RekenRek kunnen zetten. De leerlingen moeten 

ook kunnen benoemen hoeveel kralen er dan aan de andere kant 

zijn. U kunt thuis oefenen met de app ‘RekenRek’.   
 

In de klas leren we hoe we naar een getal kunnen springen. 

Hebben we getal 32, dan maken we 3 sprongen van 10 en 2 hupjes 

van 1. De leerlingen kunnen dit thuis laten zien.  

 

Groep 4/5 

Groep 4: Met rekenen werken we deze week aan klokkijken. We 

gaan hele en halve uren leren. Daarnaast werken we deze week 

nog aan de tafel van 10.  

Met taal en spelling sluiten we hoofdstuk 3 af. We hebben deze 

week het controledictee en de taaltoets. 

 
Harm Tiesingstraat 2 

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

 

BELANGRIJKE DATA 

 27-11-2017 

Ouderraadvergadering 

28-11-2017 

BSE: Korfbal 

29-11-2017 

BSE: OudHollandse 

spelletjes 

 

30-11-2017 

8.30-9.15 Koffieochtend 

 

1-12-2017 

1e Advent 

5-12-2017 

Sinterklaasfeest 
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Groep 5: Met rekenen werken we deze week aan het domein 

inhoud. We leren over liters, milliliters, deciliters en leren een 

maatbeker aflezen.  

Met taal en spelling sluiten we hoofdstuk 3 af. We hebben deze 

week het controledictee en de taaltoets. 

Groep 6 

Deze week hebben de leerlingen het signaaldictee. We gaan 

verder met het handig rekenen d.m.v. aanvullen en starten met 

vermenigvuldigen met grote getallen. Ook werken de leerlingen 

verder in hun werkpakket van rekenen.  

 

Groep 7 

De rekendoelen voor deze week zijn: 

- Verhoudingen   

- Verhoudingsproblemen oplossen waarbij de relatie niet direct 

te leggen is   

- Optellen en aftrekken van eenvoudige, gelijknamige breuken 

De volgende taalonderdelen komen aan bod: 

- Persoonsvorm  

- Afkortingen  

- Dubbele punt  

- Trema 

Bij spelling oefenen we de woorden met een E die als U klinkt (ver-

, ge-, be-, de) en woorden met IG die klinkt als UG (jarig). Tijdens 

werkwoordspelling leren de kinderen de verleden tijd met behulp 

van ’T KoFSCHiP. 

 

Groep 8 

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. 
 

Taal en Spelling:  

De leerlingen plannen hun doelen in van thema 4. Ze kiezen uit het 

werken aan: 

- Woorden met ou als oe 

- Engelse leenwoorden 

- Franse leenwoorden 

- Persoonsvorm Vt alle vormen 

- Voltooid deelwoorden 

- Bepaling van plaats en tijd 

- Spreekwoorden en gezegden 

- Moedertaal en vreemde taal 

- Samenstellingen 

- Bijvoeglijk gebruikt deelwoord 

 

 

 

Geen jarigen! 
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