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Nieuws van de directie

Beste ouder(s), verzorger(s),
Zoals u heeft kunnen lezen in de brief die vorige week is uitgegaan ben ik niet langer
waarnemend directeur van Taalschool Utrecht, maar ben ik sinds vorige week benoemd tot
directeur van deze prachtige school en daar ben ik trots op. U bent natuurlijk altijd van harte
welkom om bij mij binnen te lopen voor een praatje, vragen of suggesties.
Dit is de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2018/2019. Voor iedere vakantie ontvangt u van
ons een nieuwsbrief.
De eerste periode van het schooljaar is achter de rug en inmiddels mogen we iedere dag
bijna 300 leerlingen begroeten. In alle drie de gebouwen wordt hard gewerkt en ook veel
plezier gemaakt. De kleuters op locatie Thorbecke zijn bezig met het thema ‘herfst’, de
middenbouw op locatie Ondiep is helemaal ondergedompeld in het feest van de
kinderboekenweek en op locatie De Maria staat een piano in de hal waar soms op gespeeld
kan worden!
In de school werken veel enthousiasten juffen en meesters. Een van hen, onze speltherapeut
Esther Pross, gaat na de herfstvakantie een andere uitdaging aan en zal per 1 november
starten met haar nieuwe baan. Wij gaan haar kennis, rust en warmte voor de leerlingen en
collega’s ontzettend missen.
Vrijdag 19 oktober zijn de leerlingen vrij en hebben de meesters en juffen studiedag. Geniet
van de herfstvakantie en heel graag tot maandag 29 oktober!
Hartelijke groet,
Jenny Olsthoorn
Een trotse directeur Taalschool Utrecht

Kalender
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Maandag

19 oktober
20 oktober - zondag 28 oktober
29 oktober
19 november

Studiedag van de leerkrachten, de school is dicht
Herfstvakantie: leerlingen vrij, de school is dicht
De eerste dag na de vakantie, de school is open
Studiedag van de leerkrachten, de school is dicht

Nieuws uit de onderbouw, locatie Thorbecke
Op de locatie Thorbecke zijn we gestart met het thema : welkom op school. Hierbij leerden de
kinderen woorden van de school, bijvoorbeeld: de juf, de meester, het meisje de jongen en de
rugtas en wat hoort daar in? Ook de kring hebben we geleerd met daarbij het liedje: ‘We maken
een kringetje van jongens en van meisjes’.
Het vorige thema was: Bij mij thuis: de familie: papa , mama, broertje, zusje, baby, opa en oma.
Ook over het huis, welke kamers zijn er in het huis? We leerden het liedje: “In Holland staat een
huis”.
Afgelopen week werkten we over de Kinderboekenweek. Het onderwerp daarvan was
VRIENDSCHAP. We zongen het lied: ‘Hallo wereld’ dat vonden we er wel bij passen.
Nu is het herfst en leren we over het weer: de regen en de wind. De bomen die hun blaadjes
laten vallen, over spinnen en paddenstoelen. We zingen daarbij het lied: ‘Herfst is weer
gekomen’. Nu is het herfstvakantie en mogen alle kinderen lekker uitwaaien in de wind.
Nieuws uit de middenbouw, locatie Ondiep
Feestelijke opening van de Kinderboekenweek op
woensdag 3 oktober op locatie Ondiep!
Van woensdag 3 oktober tot zondag 14 oktober is het
Kinderboekenweek. Tijdens deze periode staat het
lezen van boeken en het plezier in lezen centraal. Het
thema van de Kinderboekenweek is vriendschap.
Op woensdag 3 oktober was er een feestelijke
opening in de speelzaal. Er werd gezongen, het lied
Hallo Wereld van Kinderen voor Kinderen, en er werd
voorgelezen. De kinderen luisterden aandachtig naar
het verhaal Bij Uil thuis.
In de klassen wordt er tijdens de Kinderboekenweek extra veel aandacht aan lezen besteed. De
kinderen werken tijdens deze periode met boeken, waarin vriendschap een rol speelt en de
leerkrachten lezen extra veel voor uit boeken die over vriendschap gaan.
We sluiten de periode af met een voorstelling in de speelzaal waarin iedere groep iets presenteert
wat ze gedaan of gemaakt hebben tijdens de
Kinderboekenweek.
Wilt u ook iets leuks doen met uw kind tijdens de
Kinderboekenweek? In de bibliotheek bij u in de
buurt zijn er veel activiteiten voor kinderen tijdens de
Kinderboekenweek te doen. Zie hiervoor het
programma van de bibliotheek.

Nieuws uit de bovenbouw, locatie De Maria
Via een buurtbewoner hebben we een piano in bruikleen. We zijn erg blij met dit cadeau en
mogen af en toe oefenen.
Een paar juffen kunnen piano spelen en hier genieten we erg van.
We zijn nieuwsgierig of er ook papa's, mama's
of opa's/oma's piano kunnen spelen? Laat het
ons weten dan spelen we een keer samen.

MR Taalschool Utrecht stelt zich voor
De medezeggenschapsraad van de taalschool bestaat uit meester Wim, juf Yvonne en juf
Lucca. Wij geven de directie van de school advies bij o.a. nieuwe juffen en meesters. Ook
praten wij over de organisatie van de school. Wij kunnen hier ouders bij gebruiken. Wilt u
meedenken en praten? Ongeveer 10 keer
per jaar praten wij over de organisatie van
de taalschool. Ook als u niet elke keer kan,
kunt u zich opgeven om af en toe mee te
denken.
Ons e-mail adres is MR@taalschoolutrecht.nl

