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04 december 2017  2017-2018  nr. 12 

Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

Geachte ouders, 

Als het goed is en als uw emailadres bij ons bekend is dan hebt u in 

de mail een uitnodiging ontvangen voor de Social Schools pagina 

van onze school (controleer eventueel even uw spam-map). Op 

deze pagina worden berichten vanuit de school geplaatst. U bent 

met uw mailadres gekoppeld aan uw kind en aan de groep van 

uw kind. De leerkracht kan berichten plaatsen en tevens de 

urgentie bepalen. U ontvangt dan per mail of in de Social Schools 

App die u kunt downloaden op uw telefoon een notificatie. De 

komende maanden gaan we kijken wat er mogelijk is binnen Social 

Schools en welke instellingen het beste werken en hoe wij dit 

communicatiemiddel willen inzetten. Wij wensen u veel plezier met 

het volgen van onze school, de groep en natuurlijk uw kind.  
 

Parkeren rondom de school. Vanwege de beperkte ruimte is het 

lastig parkeren bij het aangaan en uitgaan van de school. De 

buurtbewoners kunnen soms moeilijk weg bij hun woning om 

bijvoorbeeld naar hun werk te kunnen gaan en spreken ons aan 

op dit probleem. Wij willen u vriendelijk verzoeken om, hoe lastig 

dat soms ook is, zoveel mogelijk rekening te houden met de 

bewoners rondom de school.    Het schoolteam. 
 

Splitsen groep 1 en 2. 

Vanwege de groei van de groep hebben wij toestemming van het 

bestuur gekregen om  na de kerstvakantie de groepen 1 en 2 te 

gaan splitsen. Wij hebben een vacature voor een tweede 

leerkracht uitgezet en hebben na 9 december gesprekken met 

eventuele kandidaten. Het werk van onze onderwijsassistente juf 

Inge stopt dan helaas. Zij oriënteert zich momenteel reeds op een 

andere baan binnen Primenius. Wij wensen haar veel succes 

daarbij. 
 

Sinterklaas  

De leerlingen zijn 5 december om 12.00 uur vrij. Ze hoeven geen 

eten en drinken mee te nemen. Wij verzamelen ons op de 

parkeerplaats voor de unit van groep 3 tussen 08.15-08.30 uur. De 

leerlingen komen voor 08.30 uur niet de school binnen.  

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

Lierstraat  en de Dr. L.J.F. Jansenstraat de school bereiken. De straat 

wordt afgezet! Parkeren is ook daar niet mogelijk. Kom op fiets of 

lopend. Alvast bedankt!  

  

 
Harm Tiesingstraat 2 

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

 

BELANGRIJKE DATA 

 4-12-2017 

1e Advent 

5-12-2017 

Sinterklaasfeest 

6-12-2017 

BSE: Kerstbal versieren 

7-12-2017 

BSE: CBK kidsclub 

11-12-2017 

2e Advent 
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Kerst Wij willen graag met alle leerlingen van de school een 

glazen potje versieren. Alle  

 

leerlingen moeten voor woensdag 13 december een schoon, 

glazen potje meenemen. Alvast Bedankt 

 

Groep 1 en 2  

5 December: De leerlingen hoeven deze dag geen eten en 

drinken mee naar school.  

De kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij!  
 

Aankomende week is een overgangsweek. Maandag en  

dinsdag zullen we nog werken over Sinterklaas. Vanaf  

donderdag zullen we een begin maken met het thema Kerst. 

 

De kinderen van groep 1 maken o.a. kennis met het  

Kerstverhaal, herhalen de vormen: cirkel, driehoek en vierkant  

en oefenen met het rijmen. De kinderen van groep 2 maken ook  

kennis met het Kerstverhaal, leren de letter k en woorden in  

context te synthetiseren en we letten op het hanteren van de 

juiste potloodgreep.  

 

Op donderdag 14 december gaan we met de hele school een 

glazen potje versieren voor Kerst. Graag uiterlijk dinsdag 12 

december een schoon, glazen potje meenemen.  

 

Groep 3  

5 December: De leerlingen hoeven geen iPad mee naar school. 

We zijn om 12 uur vrij!  
 

Lezen: We beginnen deze week met kern 5. In kern 5 leren we de 

volgende letters: eu, ie, l, ou en uu. De tweetekenklanken zijn 

meestal lastig. Het is belangrijk om veel te oefenen. De kinderen 

moeten steeds vlotter de woorden kunnen lezen.  
 

Rekenen:  We oefenen de splitspalen tot 7. Verder besteden we 

aandacht aan de getallenlijn tot 20.  

 

Groep 4/5 

Groep 4:  

Deze week werken we verder aan klokkijken met rekenen. Verder 

leren we de tafel van 5! Met taal en spelling starten we met een 

nieuw hoofdstuk. De categorieën met spelling zijn: 

- Woorden met ng 

- Woorden met nk 

- Woorden met –aar, -eer, -oor, –uur en –eur 

- Woorden met –eeuw, -ieuw en –uw 
 

  

 

JARIG DEZE WEEK: 

3-12-2017 

Alysia Oosting  

3-12-2017 

Harm Spijkerman  

7-12-2017 

Cheyenne Meertens  

Van harte 

gefeliciteerd! 
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Groep 5:  

Deze week leren we delen met rekenen. De tafels t/m 10 hebben we 

nu allemaal geoefend. Sommige kinderen moeten nog wat tafels 

opzeggen. Als ze alle tafels hebben gehaald maken de kinderen 

een tafeltoets. Ze kunnen dan hun tafeldiploma halen! 

Met taal en spelling starten we met een nieuw hoofdstuk. De 

categorieën met spelling zijn:  

- Woorden met cht 

- Woorden met ei 

- Woorden die beginnen met be of ge 

- Woorden die beginnen met ver 
 

Dinsdag vieren we sinterklaas. Deze dag hoeven de kinderen geen 

eten en drinken mee. Hun iPad kunnen ze ook thuis laten. Wat ze 

wel mee mogen nemen is een gezelschapsspel. Om 12.00 uur zijn 

we vrij! 

 

Groep 6 

Volgende week gaan we verder met vermenigvuldigen met grote 

getallen. Ze hebben deze week controledictee en de taaltoets.  
 

Vrijdag 8 december gaan groep 6, 7 en 8 met de bus naar het 

Rijksmuseum, iedereen dient uiterlijk om 08:00 uur aanwezig te zijn op 

school. We verwachten rond 15:15 uur weer terug te zijn.  

 

Groep 7 

Dinsdag vieren we het Sinterklaasfeest. De kinderen hoeven de iPad 

niet mee te nemen en ze zijn om 12:00 uur vrij. 
 

Vrijdag gaan we met de bus naar het Rijksmuseum in Amsterdam. 

We vertrekken om 8:10 uur vanaf school. Graag alle kinderen om 

8:00 uur op school. We zijn rond 15:20 uur weer terug op school. 

 

Groep 8 

Sinterklaas: 

Dinsdag is het Sinterklaasfeest op school. De leerlingen hoeven deze 

dag geen iPad, eten en drinken mee. De kinderen zijn om 12:00 uur 

vrij. 
 

Rijksmuseum: 

Vrijdag gaan de groepen 6 t/m 8 naar het Rijksmuseum in 

Amsterdam. Alle kinderen worden om 08:10 uur op school 

verwacht. We zijn om 15:20 uur terug op school. Deze week krijgen 

de leerlingen nog een extra briefje mee met extra informatie. 

 

Schoolregels 

 

 

 

 

 

 

 

 


