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Groep 7 schoolvoetbal
Naast groep 8, heeft groep 7 vorige week ook deelgenomen aan het schoolvoetbaltoernooi. Dit met
een prachtig resultaat. Ze zijn tweede geworden. Goed gedaan heren!

De Kinderboekenweek: Worden wat je wil! (vanuit de KBW commissie)
Op woensdag 6 oktober openen we op school de kinderboekenweek 2021 met een verrassend
toneelstukje voor alle leerlingen. Het thema van dit jaar is ‘Worden wat je wil’.
Hiervoor willen we de school graag aankleden met beroepskleding en -attributen. Mocht u thuis
spullen hebben die wij hiervoor mogen gebruiken, dan kunt u ze inleveren bij juf Linda (groep haas).
Doe dit alstublieft vóór 5 oktober. Indien mogelijk de kleding en spullen voorzien van naam en
inleveren in een tas met naam.
Vindt u het leuk om over uw beroep te vertellen, dan kunt u dat doorgeven aan juf Linda:
l.bouterse@st-carolusschool.nl. Zet erbij in welke groep en welke dag of dagdelen u graag zou willen
komen om iets te vertellen. Dit zal zijn tijdens de boekenweekperiode van 6 t/m 15 oktober.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelf te komen, maar wilt u wel iets over uw werk
vertellen, dan kunt u ook een leuke brief sturen naar de klas, digitaal of op papier. In de brief vertelt u
over uw werk of wat u op een dag allemaal doet. Een paar foto’s erbij maken het helemaal af!
Voor de afsluiting van de kinderboekenweek op vrijdag 15 oktober mogen de kinderen verkleed
komen in het thema beroepen. We zullen die dag zingend en dansend de kinderboekenweek
afsluiten. De school is die dag gewoon om 14.30 uur uit.
Spaar mee voor onze schoolbieb!
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.
Lezen is een feestje!
Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te
vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.

Zo werkt het:
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever
het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20%
van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken
kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!
Spaar je mee?
Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen dat
de kinderen nog meer leesplezier krijgen.

Speerpunt op de Carolus
Afgelopen jaar hebben we met elkaar aan de hand van de Cito analyses een top 4 opgesteld. Met
deze top 4 hebben wij gedurende het jaar gewerkt aan diverse doelen binnen ons onderwijs. Dit jaar
hebben wij ook gekeken naar een top 4 vanuit de Cito analyses. Bij het bestuderen van deze data
kwamen we tot de conclusie dat er 1 onderdeel is dat we dit jaar goed uit willen werken: Ons
(technisch) leesonderwijs in de breedste zin van het woord. Dit jaar zullen we dan ook binnen dit
speerpunt u regelmatig informeren waar wij in het proces zitten, wat u hiervan kunt merken, waar we
u in willen betrekken en op welke manier wij zien dat dit effect heeft op het onderwijs wat wij onze
leerlingen geven.
Op vrijdag hebben wij met elkaar een studiedag. Deels zal deze dag in het teken staan van het vervolg
van onze EDI professionalisering (Zie vorige nieuwsbrief voor de uitleg hierbij.) maar zullen we ook
een dagdeel inplannen om met elkaar concrete acties op te zetten om ons leesonderwijs op de kaart
te zetten. Volgende week zal ik u hierover verder informeren.

Meelopen groep ½
Vanmorgen was het sinds 1.5 jaar het moment voor de ouders van groep ½ om mee te lopen met hun
kind de school in. In het eerste kwartier van de dag waren de ouders welkom om samen met hun
zoon of dochter een activiteit te doen. Wat was het fantastisch om ouder en kind blij binnen te zien
komen. Want wat hebben we met elkaar het moment gemist om echt in verbinding te staan. Door 1
keer per week bij de kleutergroepen ouders uit te nodigen, zorgen we op de andere dagen voor een
moment van rust om de dag te beginnen. Wij kijken alweer uit naar de volgende woensdagmorgen!

Gesprek met de bestuurder
Vanmorgen hebben we bezoek gehad van onze bestuurder Martijn van Elteren. Samen met een
ouder van de Carolusschool, een afvaardiging van de leerlingen van groep 6-7-8 en met een aantal
collega’s heeft hij afwisselend aan tafel gezeten. We kunnen niet anders zeggen dan dat we trots
mogen zijn op onze school en waar we met elkaar de afgelopen periode tijd en energie in hebben
gestoken. Natuurlijk zijn er altijd onderwerpen die we aanpakken of waar we in kunnen verbeteren,
maar voor nu ben ik bijzonder trots op onze ouder(s), leerlingen en uiteraard de teamleden.

