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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 deur gaat om 17.45 open.
De kinderen moeten voor de kerstmaaltijd zelf een bord, soepkom,
beker en bestek meenemen!
Geachte ouders,
In een van de vorige weekberichten hebben wij gesproken over
het splitsen van de groepen 1 en 2 na de kerstvakantie. Wij kunnen
u melden dat de vacature inmiddels ingevuld is. Na de
kerstvakantie zal juf Evelien Vinke ons team komen versterken. Wij
wensen juf Evelien een fijne tijd toe bij ons op de Sint Fransschool.
Juf Inge gaat aan de slag als peuterleidster op de Bonifatiusschool
in Ter Apel en op de Sint Jozefschool in Zandberg. Wij wensen haar
daar veel succes en zullen haar missen.
Social Schools
Sommige ouders hebben zich al aangemeld voor ons nieuwe
communicatieplatform Social Schools. Na de kerstvakantie wordt
het team geschoold in het werken met Social Schools. Ook gaan
wij u na de kerstvakantie uitnodigen voor een koffieochtend en
geven dan tijdens deze ochtend meer uitleg over de werking van
Social Schools.

Groep 1en 2
Deze week is de laatste week dat we werken over het thema Kerst.
We maken de knutselwerkjes af, herhalen de letters, kleuren en
vormen en oefenen de liedjes voor de Kerstviering.
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BELANGRIJKE DATA
Kerstvakantie
van 23 december -7 januari
18-12-2017
3e Advent
20-12-2017
BSE: Kerststukjes maken
21-12-2017
Leerlingenraad
21-12-2017
Kerstdiner
22-12-2017
v.a. 12.00 uur kerstvakantie
8-1-2018
1e schooldag na vakantie
8-1-2018 en
Abel

8-1-2018
Ouderraadvergadering

Donderdag 21 december hebben we de kerstviering in de kerk. De
kinderen worden om 08.45 uur in de kerk verwacht. Na de viering
gaan we weer terug naar school. ’s Avonds hebben we het
kerstdiner. De kinderen moeten dan een bord, bestek en een beker
meenemen.
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Vrijdag 22 december zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.
Ik wens iedereen fijne feestdagen en een goed uiteinde!

Groep 3
Lezen: Deze week hebben we de toets van kern 5. Blijf in de
vakantie veel lezen.
Kerst: Donderdag worden de kinderen om 08.45 uur in de kerk
verwacht. Na de viering gaan wij weer naar school. De leerlingen
moeten voor het kerstdiner een bord, beker en bestek meenemen.
Het diner is van 18.00 uur tot 19.15 uur.
Vrijdag zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij. Graag een tas
meenemen voor de werkjes.
Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en een gelukkig 2017!!

Groep 4/5
Groep 4: Deze week werken we met rekenen verder aan het
domein geld. Ook herhalen we de tafels van 1, 2, 5 en 10.
Woensdag hebben we het signaaldictee van spelling.
Groep 5: Deze week werken we met rekenen verder aan het
domein kalender. De leerlingen die al hun tafels hebben gehaald
krijgen deze week de tafeltoets. Als ze deze halen hebben ze hun
tafeldiploma!
Woensdag hebben we het signaaldictee van spelling.

JARIG komende tijd:
17-12-2017
Maria Bos
19-12-2017
Dylano Bakker
20-12-2017
Hendrik Gerrits
22-12-2017
Jans Teuben
25-12-2017
Nicole Liga
30-12-2017
Lodewijk de Vries
2-1-2018
Peter Quispel
4-1-2018
Keano Huizing
10-1-2018
Daelyn Bosveld
12-1-2018
Tinus Wolters
Van harte gefeliciteerd!

Donderdag hebben we de kerstviering in de kerk. De kinderen
worden om 8.45 uur in de kerk verwacht. Na de viering gaan we
weer naar school.
’s Avonds hebben we het kerstdiner. De kinderen moeten dan een
bord, bestek en een beker meenemen.
Vrijdag zijn we om 12.00 uur vrij, we kunnen dan lekker genieten
van twee weken vakantie.
Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen!

Groep 6
Aankomende week werken we verder aan het delen van grote(re)
getallen. Ook oefenen we met dezelfde categorieën van spelling
als vorige week.
Donderdag 21 december is de kerstviering. De leerlingen worden
om 08:45 uur in de kerk verwacht. Na de viering gaan wij terug naar
school. ’s Avonds hebben we het kerstdiner. De leerlingen moeten
dan zelf een bord, bestek, soepkom en beker meenemen.
Vrijdag 22 december zijn de kinderen om 12:00 uur vrij en kunnen ze gaan genieten van de
welverdiende kerstvakantie!
Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en een goed 2018!
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Schoolregels
Groep 7
Taal en spelling: We herhalen de voorgaande hoofdstukken en we
zullen extra aandacht besteden aan werkwoordspelling.
Rekenen: De kinderen werken verder in hun werkpakket aan doelen
die ze nog willen halen.
Kerst:
Donderdagochtend is de kerstviering in de kerk. De kinderen
worden om 8:45 uur in de kerk verwacht. Na de viering gaan we
naar school. ’s Avonds is het kerstdiner. We beginnen om 18:00 uur
(deur gaat open om 17:45 uur) en we zijn rond 19:15 uur klaar. Graag
woensdag een bord, bestek en een beker meenemen.
Vrijdag zijn de kinderen om 12:00 uur vrij.
Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2018!

Groep 8
Taal en Spelling: Deze week werken we nog een aantal dagen in
de doelen van thema 5.
Kerstviering en kerstdiner:
Donderdag is de kerstviering in de kerk. De kinderen worden om 8.45
uur in de kerk verwacht. Na de viering gaan we weer naar school.
’s Avonds is het kerstdiner. De kinderen moeten dan een bord,
bestek en een beker meenemen. Het diner is van 18:00 uur tot 19:15
uur
Vrijdag zijn alle leerlingen om 12:00 uur vrij.
Ik wil iedereen fijne feestdagen wensen en een voorspoedig
uiteinde. We zien elkaar weer in 2018!

Het team van St. Frans wenst iedereen
Fijne Kerstdagen en Gelukkig 2018
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