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11 december 2017  2017-2018  nr. 13 

Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

Kerstviering 

Op donderdag 21 december vindt de kerstviering plaats in de 

Pauluskerk in Emmen. De kinderen worden hier om 8.45 uur 

verwacht zodat we om 9.00 uur kunnen starten met de viering.  

De kinderen die iets moeten doen tijdens de viering moeten er om 

8.30 uur zijn!  

Ouder(s)/verzorger(s) mogen bij de viering aanwezig zijn. Na de 

kerstviering worden de kinderen op school verwacht. 
 

Kerstmaaltijd. 

Op donderdag 21 december vindt het kerstdiner plaats. Het diner 

begint om 18.00 uur en om 19.15 uur kunt u uw kind(eren) weer 

halen.  

De kinderen moeten voor de kerstmaaltijd zelf een bord, soepkom, 

beker en bestek meenemen!  

 

Groep 1 en 2  

We werken de komende week over het thema Kerst.  

De kinderen van groep 1 vouwen een kerstboom, gaan rijmen met 

woorden en herhalen de vormen en kleuren.  

De kinderen van groep 2 vouwen een kerstster, leren de letter k 

van Kerst, oefenen de cijfers 1- 20 en het benoemen van de begin- 

midden- en eindklank.  

Tenslotte oefenen we de kerstliedjes voor de kerstviering en maken 

we er een gezellige tijd van!  
 

Donderdag 14 december: de kinderen gaan deze dag glazen 

potjes versieren voor Kerst. Echter zijn er nog niet genoeg potjes op 

school. Wil iedereen, die nog glazen potjes heeft, deze uiterlijk 

maandag 11 december schoon meebrengen naar school!  

 

Groep 3  

Donderdag 14 december gaan de leerlingen potjes versieren voor 

kerst. We zijn nog op zoek naar glazen potjes.  
 

Lezen: We gaan verder met de nieuwe letters.  
 

Rekenen: Met rekenen oefenen we het aanvullen van een getal.  

Voorbeeld: Ik heb er 3, maar heb er 5 nodig. Er komen dan nog 2 

bij. We doen dit met materiaal.  

 

 

 
Harm Tiesingstraat 2 

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

 

BELANGRIJKE DATA 

11-12-2017 

2e Advent 

13-12-2017 

BSE: Appelflappen bakken 

14-12-2017 

BSE: CBK Kidsclub 

18-12-2017 

3e Advent 

20-12-2017 

Kerstbakjes maken 

11-12-2017 

Leerlingenraad 

Kerstdiner 
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Groep 4/5 

Groep 4: Met rekenen werken we aan het domein geld. Ook 

gaan we verder met de tafel van 5. Met taal en spelling werken 

we verder in hoofdstuk 4.  
 

Groep 5: We werken met rekenen aan de domeinen ruimtelijke 

oriëntatie en kalender. Ook werken we aan de tafel van 12. De 

kinderen die alle tafels hebben gehaald mogen volgende week 

hun tafeltoets doen. Zij kunnen dan hun tafeldiploma halen! 
 

Glazen potjes versieren voor de kerst: Donderdag gaan de 

kinderen potjes versieren voor kerst. Er zijn nog niet genoeg potjes 

op school. Wil iedereen, die nog glazen potjes heeft, deze 

meebrengen naar school. 

 

Groep 6 

Volgende week maandag starten we met schaatsen. Daarna 

vieren we juf Sharon haar verjaardag! De leerlingen hoeven geen 

eten en drinken mee te nemen. 

Donderdag gaan we glazen potjes versieren. Echter zijn er nog 

maar weinig leerlingen die een glazen potje hebben 

meegenomen.  

We starten volgende week met een nieuw hoofdstuk voor zowel 

spelling als taal.   

Met spelling oefenen we de woorden met: 

- s klinkt als z  

- woorden met –ont 

- woorden die eindigen op –ig en –lijk 

* Iedereen heeft een blad meegekregen om de 

categorieën te oefenen.  

Met taal oefenen we: 

- Verleden tijd 

- Persoonsvorm 

- Hoofdletters bij landen 

- Vraagzinnen 

- Woorden omschrijven 

Met rekenen gaan we bezig met delen met grote(re) getallen.  

 

Groep 7 

Schoolschaatsen: Komende maandag gaan we van 08.30 uur tot 

09.30 schaatsen. De leerlingen hebben hier afgelopen week een 

briefje over meegekregen. Ze worden om 08.30 bij de 

schaatsbaan, tegenover het Atlastheater, verwacht. Vanaf 09.30 

uur kunnen de leerlingen weer worden gehaald en naar school 

worden gebracht. 
 

  

 

JARIG DEZE WEEK: 

9-12-2017 

Gaby ten Doornkaat 

12-12-2017 

Kaylyn Wolters 

 

 

Van harte 

gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 



 

   

Sint Fransschool  Pagina 3 van 3 

   
 

Taal/spelling: 

De komende twee weken gebruiken we om de eerste 

hoofdstukken te herhalen en de kinderen maken het 

parkeerweekdictee. We besteden extra aandacht aan de 

werkwoorden. Met name de verledentijd. Veel kinderen maken 

hier nog fouten in. 
 

Rekenen: 

We herhalen de voorgaande doelen en proberen de doelen te 

behalen die nog niet gehaald zijn. 
 

Sinterklaas: 

We hebben een geweldig Sinterklaasfeest gevierd op school. Er 

is veel werk gemaakt van de surprises. Mede hierdoor was het 

een gezellige ochtend. Allemaal bedankt voor de moeite! 
 

Glazen potjes: 

Donderdag 14 december gaan de leerlingen potjes versieren 

voor kerst. We zijn nog op zoek naar glazen potjes.   

 

Groep 8 

Schoolschaatsen: Komende maandag gaan we van 08.30 uur 

tot 09.30 schaatsen. De leerlingen hebben hier afgelopen week 

een briefje over meegekregen. Ze worden om 08.30 bij de 

schaatsbaan, tegenover het Atlastheater, verwacht. Vanaf 

09.30 uur kunnen de leerlingen weer worden gehaald en naar 

school worden gebracht. 
 

Glazen potjes versieren voor de kerst: Donderdag gaan de 

leerlingen potjes versieren voor kerst. Er zijn nog niet genoeg 

potjes op school. Wil iedereen, die nog glazen potjes heeft, deze 

meebrengen naar school. 
 

Taal en Spelling: Deze week starten we met een nieuw thema 

van taal en spelling.  

Bij Spelling gaan we aan het werk met: 

- Woorden met ig en lijk 

- Woorden met heid en teit 

- Gebiedende wijs 

- Bijvoeglijk gebruikt deelwoord 

Bij taal gaan we werken aan: 

- Directe en indirecte rede 

- Hoofdletters 

- Trema woorden 

- Beeldspraak 

- Samengestelde werkwoorden 

- Gebruik van de puntkomma 

Schoolregels 

 

 

 

 

 

 

 

 


