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Nieuwsbrief
Nieuws uit de school
Groep 2
Komende week werken we verder over het thema Winter. Ook
starten we deze week met de Nationale voorleesdagen. Het boek
dat dit jaar centraal staat is: ‘Ssst… de tijger slaapt’, geschreven
door Britta Teckentrup centraal. De tijger slaapt en de dieren willen
haar niet wakker maken, maar ze ligt wel vreselijk in de weg.
Gelukkig heeft Kikker een idee; met een ballon zweven ze over
tijger heen. Daarbij kunnen ze wel wat hulp gebruiken.
Verder komen de kinderen van groep 3 deze week voorlezen, leren
de kinderen van groep 2 de letter z, gaan ze schatten, doen we
spelletjes in het Engels, herhalen we de begrippen links en rechts
en knutselen en zingen we bij het thema.
Rapporten: Willen alle leerlingen die hun rapport nog niet
ingeleverd hebben, deze weer mee naar school nemen?
Vorig jaar zijn er boekentassen gemaakt
in groep 1-2. Nu is er een naaimachine
in het speellokaal blijven staan. Van wie
is deze naaimachine?

Groep 3
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BELANGRIJKE DATA
25-1-2018
8.30-9.15 Koffieochtend
1-2-2018
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5-2-2018

Lezen: Wij ronden deze week kern 6 af & dan hebben we alle letters
geleerd. Het is dan ook tijd voor een feestje! Vrijdag ontvangen alle
leerlingen het letterdiploma.
De Nationale voorleesdagen beginnen. We gaan voorlezen aan
de kleuters.

Ouderraadvergadering
9-2-2018
Carnaval tot 12.00 uur

Iedere vrijdag gaan wij boeken ruilen. De kinderen vinden het leuk
om nieuwe boekjes te lenen.
Spelling: Afgelopen week hebben wij de letter ‘au’ geleerd. We
leren dit d.m.v. de au-rap. U kunt de au-rap vinden op YouTube.
Rekenen: Deze week nemen wij de CITO – rekenen af. De
leerlingen werken dan in een boekje.

Groep 4/5
Deze week starten we met de Cito’s. We beginnen met lezen,
spelling en begrijpend lezen. Volgende week hebben we dan nog
rekenen.

Sint Fransschool

Pagina 1 van 4

Rekenen: Groep 4 gaat deze week verder met de tafels. Groep 5
oefent het aflezen van een plattegrond en tabellen/grafieken.
Spelling: Deze week hebben we de Cito’s van spelling.
Vrijdag hebben we het signaaldictee van de methode.

JARIG DEZE WEEK:
23-1-2018
Angelita Kooistra

Rapporten: Willen alle leerlingen, die hun rapport nog niet ingeleverd
hebben, deze mee naar school nemen.
IPad-s: Op school werken we veel met de IPad. Sommige kinderen
hebben hun IPad kapot, deze kunnen dan een IPad van school
gebruiken. Soms vergeet een kind zijn/haar IPad, dit kan een keer
gebeuren. Maar soms komt het zelfs voor dat er zoveel kinderen zijn
zonder IPad, dat er geen IPad-s meer zijn van school en zelfs de
computers vol zitten. De kinderen kunnen dan niet werken! Wilt u
eraan denken dat de kinderen de IPad opgeladen mee naar school
nemen?

Groep 6

25-1-2018
Margret Bakker
26-1-2018
Reina Wolters

Van harte
gefeliciteerd!

Cito: Aankomende weken staan in het teken van de Cito toetsen. We
starten met rekenen en spelling. De week erop volgen de toetsen van
begrijpend lezen en technisch lezen.
Taaltoets: Vrijdag hebben ze geen Cito, maar taaltoets van thema 4.
Rekenen: Met rekenen werken we aan het vooraanzicht, zijaanzicht
en bovenaanzicht en aan het vergroten en verkleinen van de lengte
en breedte.
iPad-s: Op school werken we veel met de IPad. Sommige kinderen
hebben hun IPad kapot, deze kunnen dan een IPad van school
gebruiken. Soms vergeet een kind zijn/haar IPad, dit kan een keer
gebeuren. Maar soms komt het zelfs voor dat er zoveel kinderen zijn
zonder IPad, dat er geen iPad-s meer zijn van school en zelfs de
computers vol zitten. De kinderen kunnen dan niet werken! Wilt u
eraan denken dat de kinderen de IPad opgeladen mee naar school
nemen?

Groep 7
Rekenen: De komende week gaan we in het werkpakket werken.
Daarnaast beginnen we met de Citotoetsen rekenen.
Taal/spelling: Aan het eind van de week maken we het
controledictee van blok 5 en de taaltoets van blok 5.
Cito: We zijn begonnen met de begrijpend lezen toets. Daarnaast
gaan we starten met reklenen en spelling. Volgende week toetsen
we technisch lezen.
Rapporten: Willen alle kinderen die hun rapport nog niet ingeleverd hebben, deze inleveren?
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Groep 8

Schoolregels

Rapporten:
Willen alle leerlingen, die hun rapport nog niet ingeleverd hebben,
deze mee naar school nemen.
Rekenen:
We zijn met rekenen aan het werk in ons werkpakket. De leerlingen
kunnen in hun map zien waar ze nog moeite mee hebben. Hier
kunnen ze de komende weken aan werken.
Taal en Spelling:
Deze week hebben de leerlingen de taaltoets van thema 5. Ook het
controledictee wordt deze week afgenomen.
LOVS Cito:
De komende weken gaan we aan de slag met de laatste Cito’s van
het schooljaar. Zodra we alle Cito’s achter de rug hebben, krijgen de
leerlingen een uitnodiging mee voor hun eindgesprek van het
Voortgezet Onderwijs.
In april maken de leerlingen nog een Route-8 toets. Deze is alleen
maar bedoeld om te kijken of de school het juiste advies aan de
leerlingen heeft gegeven.
Doedagen:
Het Terra College heeft op woensdag 21 februari een doedag. Deze
is van 13.30 uur tot 16. 00 uur. Voor deze doedag moet je je opgeven
bij de leerkracht. De leerkracht meldt je aan.
Het Carmel College heeft op vrijdag 16 een doedag van 13.45 – 15.45.
Voor deze doedag kun je je op de website van Carmel Emmen
aanmelden.
Open dagen VO:
Ter herinnering staan hieronder de open dagen nog een keer. De
leerlingen krijgen deze week een checklist mee, die je eventueel kunt
gebruiken tijdens de open dagen.
 Woensdag 24 januari: Esdal College Emmen van 14.00 – 20.00
 Woensdag 31 januari: Carmel College van 14.00 – 21.00
 Woensdag 07 februari: Hondsrug College van 14.00 – 21.00
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VAN DERDEN
Uit de bibliotheek
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