St. CAROLUSSCHOOL
Nieuwsbrief 10

Inhoud:
Leerlingenraad
Blokfluitles
Technisch leesmethode
Karakter

03-11-2021

Data
22 november: Eerste bijeenkomst leerlingenraad.

Leerlingenraad
Binnen de St. Carolusschool gaat de leerlingenraad deze maand van start. Vanuit de bovenbouw
groepen zal er een afvaardiging van deze leerlingen met de directie in gesprek gaan over zaken die de
school betreffen. De eerste bijeenkomst staat op 22 november gepland. Met het oprichten/hervatten
van de leerlingenraad, horen wij de stem van onze leerlingen in de besluiten die we nemen als school.
Ook werken wij op deze wijze aan burgerschap.

Blokfluitles
Op vrijdagmiddag geeft mevrouw Wouterse blokfluitles aan een paar leerlingen van de St.
Carolusschool. Mevrouw Wouterse doet dit vrijwillig en heeft aangegeven nog ruimte te hebben voor
meer leerlingen van groep 1 t/m 8. Op vrijdagmiddag geeft zij vanaf half 3 tot half 4 blokfluitles.
Mocht uw zoon of dochter geïnteresseerd zijn, dan is het wellicht een idee om op vrijdagmiddag bij
haar binnen te lopen voor meer informatie. Wij geven als school graag ruimte aan dit soort
initiatieven in Soesterberg en we wensen de leerlingen die op de les zitten of wellicht aansluiten, heel
veel muzikaal plezier.

Technisch leesmethode Karakter
In dit schooljaar richten wij ons op het speerpunt lezen. We zijn nu op het punt aangekomen dat we
een nieuwe technisch leesmethode hebben aangeschaft om zo onze leerlingen beter te kunnen
ondersteunend in het technisch leesproces. We maken een start met de methode Karakter voor de
groepen 4 t/m 8. In groep 3 wordt er gewerkt met Veilig Leren Lezen. In Veilig Leren Lezen merken we
dat de methodiek voldoende ondersteunen is in het technisch leesproces van onze leerlingen. Binnen
nu en 2 weken zullen alle groepen starten met Karakter. Vanuit Onderwijsadvies zullen we ook
begeleid worden bij de implementatie fase. We kijken uit naar de (mogelijke) groei die de leerlingen

doorgaan maken bij het gebruik van deze methode. We hopen ook dat u er thuis effecten van zult
merken.
Mocht u meer willen weten over de leesmethode Karakter, dan kunt u dit vinden via de volgende link:
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/lezen/karakter.htm Via deze site kunt u ook een
brochure downloaden. De brochure is helaas te groot om via Parro aan u toe te sturen.

