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Beste ouder(s)/verzorger(s),

Na 8 jaar neem ik afscheid van Taalschool Utrecht. Vrijdag 20 april is mijn laatste werkdag. Ik
ga per 23 april a.s. werken als directeur van basisschool De Kosmos in Apeldoorn. Jenny
Olsthoorn neemt mijn taken over, zij wordt waarnemend directeur van Taalschool Utrecht.
Dankzij u, de leerlingen en alle juffen en meesters was het een groot plezier om op onze
mooie school te werken. Samen met mijn collega’s verwelkomde ik sinds 2010 1.685 leerlingen
op Taalschool Utrecht.
Mijn missie was om samen met alle medewerkers van Taalschool Utrecht, het best mogelijke
onderwijs voor Utrechtse nieuwkomers in de basisschoolleeftijd te verzorgen. Ik ben ervan
overtuigd dat het team van Taalschool Utrecht hier heel goed in slaagt.
Ik wens u nog een fijne tijd op Taalschool Utrecht, veel geluk in Nederland en het allerbeste
voor u en uw familie.

Hartelijk dank voor het vertrouwen.

Vriendelijke groet,

Karlijn de Jonge
Directeur Taalschool Utrecht

Nieuws uit de onderbouw: Groep 2 Smaragd naar de kinderboerderij
Donderdag 15 maart was het zover, de zon scheen en
de kinderen hadden er zin in: wij gingen naar de
kinderboerderij. Iedereen kreeg een hesje aan en we
liepen naar de bus, wat een spanning en wat deden de
kinderen dit goed.
Bij de kinderboerderij gaf een aardige mevrouw uitleg
over de kisten met spelletjes. We mochten ook een heel
zacht konijn aaien. In groepjes gingen we op zoek naar
de dieren, we pakten een kistje en daarin stond naar
welk dier we op zoek moesten: Dit dier heeft lange
oren, we zoeken ‘het konijn’.
Stralende gezichten bij het zoeken van de dieren, er werd
aandachtig gekeken hoe de dieren eruit zagen en er werd
gevoeld of een dier hard of zacht aanvoelde. Spannend
was het soms ook wel een beetje als de dieren erg dicht in
de buurt kwamen.
Tussendoor genoten we van het 10-uurtje, van de lunch en
van de leuke speeltuin. Wat was het een leuke ochtend, de
dieren, de zon, de speeltuin, de rit met de bus, maar wat het
mooiste was: de stralende gezichten van de kinderen, wat
hebben zij genoten!

Nieuws uit de middenbouw: Groep 3/4 Bronziet naar het spoorwegmuseum
Op dinsdag 20 maart is groep Bronziet naar het spoorwegmuseum geweest. Het was erg leuk!
Eerst mochten we in de koninklijke wachtkamer gaan
zitten. Toen vertelde een aardige meneer van alles over
de treinen en het spoor. Hij liet allemaal spullen zien en hij
vroeg ons hoe dat in andere talen heet. Deze meneer wist
zelf ook in allerlei talen een paar woorden en dat vonden
de kinderen heel leuk! Daarna hebben we een ritje in het
treintje gedaan, de topper van de dag! Wij hebben in
groepjes nog meer in het museum bekeken en wij zijn in
veel treinen geweest.
We hebben nog lang niet alles gezien dus misschien wilt u
zelf ook nog een keer gaan kijken.
www.spoorwegmuseum.nl

Nieuws uit de bovenbouw: Hoera! Alle kinderen uit groep 8 Topaas zijn aangenomen
op hun nieuwe middelbare school!
Het was nog even spannend, want drie kinderen moesten loten. Gelukkig zijn zij ook aangenomen op
hun nieuwe school. Op 6 april hadden we daarom een klein feestje in de klas met thee, limonade en iets
lekkers. Juf Joke en juf Arjanne zijn ontzettend trots op de kinderen!

Taalschool Utrecht: 1 school, drie locaties
Ruim 350 kinderen krijgen onderwijs op Taalschool Utrecht. Wij hebben
nu 3 gebouwen waar we les geven.
Alle locaties samen hebben één directie:
Karlijn de Jonge is directeur en Jenny Olsthoorn is adjunct-directeur.
Elke locatie heeft een locatieleider en een intern begeleider.

Onderbouw
Locatie Thorbecke: Thorbeckelaan 5, tel: 030-2006168
Locatieleider: Varenka Bunt
Intern begeleider: Yvonne Couprie
Schooltijden: 08.25 – 14.15 uur

Op 7 februari werd locatie De
Maria feestelijk geopend.

Middenbouw
Locatie Ondiep (hoofdlocatie): Ondiep 63, tel: 030-2944664
Locatieleider: Marten van Straten
Intern begeleider: Marleen van Bladeren
Schooltijden: 08.40 – 14.30 uur

Bovenbouw
Locatie De Maria: Maria van Reedestraat 4, tel: 030-2006118
Locatieleider: Marijn Elands
Intern begeleider: Anne-Eva van der Mark
Schooltijden: 08.25 – 14.15 uur

Schoolklimaatovereenkomst
Op maandag 16 april hebben
wij op elke locatie een groot
bord opgehangen met daarop
de schoolklimaatovereenkomst.
Hier staat onze visie op. Deze is
geschreven door het team van
Taalschool Utrecht.
Wij zijn erg trots op de
schoolklimaatovereenkomst!
Graag nodigen wij u uit de tekst
te lezen. U bent van harte
welkom om met ons te praten
over de visie. Ook als u vragen
heeft gaan wij graag met u in
gesprek.

Kalender
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag

20 april
27 april
28 april - zondag 13 mei
21 mei
15 juni
09 juli
10 juli
13 juli
14 juli - zondag 26 augustus

Koningsspelen op school
Koningsdag: Leerlingen vrij, de school is dicht
Meivakantie, leerlingen vrij, de school is dicht
Tweede Pinksterdag: leerlingen vrij, de school is dicht
Studiedag juffen/meester en Suikerfeest: leerlingen vrij
Schoolreisje midden- en bovenbouw
Schoolreisje onderbouw
Laatste schooldag, uitstroommoment en talenttijd
Zomervakantie: leerlingen vrij, de school is dicht

Informatie over Nederland en Utrecht
Vrijdag 27 april
Koningsdag

Zaterdag 5 mei
Bevrijdingsdag

Koningsdag is een nationale feestdag. Dat
betekent dat iedereen op die dag vrij is. Op
Koningsdag wordt de verjaardag van koning
Willem-Alexander gevierd. Er zijn veel
vrijmarkten. Een kindervrijmarkt is een
speciale rommelmarkt waar kinderen
spulletjes verkopen die ze niet meer
gebruiken.

Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in
vrijheid leven. Er zijn festivals met muziek. In
Utrecht is een gratis speciaal Kinderfestival in
speeltuin en kinderboerderij Eilandsteede:
12.00 -17.00 uur Vreugdenhillaan 31 in Park
Transwijk, vlakbij Kanaleneiland.

Ook in Utrecht is het de hele dag feest in de
stad. Voor kinderen zijn er leuke activiteiten
in Park Lepelenburg. Alle kinderen in Utrecht
zijn welkom om spullen te verkopen. Er is ook
dans, muziek, circus en theater.
Toegang is gratis.

Bibliotheek Utrecht
LEES en SCHRIJF! kast
Een kast met materialen voor nieuwe
Nederlanders die moeten inburgeren vindt u
in de bibliotheek.

Kinderen kunnen gratis lid worden van de
bibliotheek! Is uw kind al lid? Zo niet, ga dan
in de meivakantie naar de bibliotheek!

Vrijdag 4 mei
Nationale Dodenherdenking

Bij de medewerkers van de Bibliotheek
Utrecht kunt u advies vragen over de juiste
boekenkeuze voor uw kind.

Op 4 mei wordt de Nationale
Dodenherdenking gehouden in Nederland.
Om 20.00 uur is het twee minuten stil. Op 4
mei denken we aan slachtoffers van oorlog
in Nederland en in andere landen.

Speciaal voor kinderen en volwassenen die
Nederlands leren is er het Makkelijk Lezen
Plein in alle Utrechtse Bibliotheekvestigingen:

Het einde van de Tweede Wereldoorlog
(1940-1945) betekende niet dat er een einde
kwam aan oorlog in de wereld. Nog
dagelijks lijden mensen onder gewapende
conflicten en de schending van
mensenrechten.

In de bibliotheek worden veel activiteiten
georganiseerd. Het is een goede plek om in
contact te komen met andere ouders en
kinderen.

www.makkelijklezenplein.nl

www.bibliotheekutrecht.nl

Wereld aan talen(t)

