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Kalender
Meivakantie: zaterdag 23 april
– zondag 8 mei 2016.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De school is twee weken dicht
en gaat weer open op
maandag 9 mei. Dan zijn de
kinderen om 8.25 uur welkom
op de Mariëndaalstraat 25 en
Thorbeckelaan 5, op Ondiep
63 om 8.40 uur.

De Katholieke kerken in Utrecht hebben de afgelopen maanden
geld ingezameld voor de Taalschool. Vorige maand hebben we een
cheque gekregen van maar liefst € 5400,-. Dit geld gaan wij
gebruiken om niet-Nederlandstalige boeken te kopen. Deze boeken
gaan we uitlenen aan ouders en kinderen. Wij vinden het erg
belangrijk dat u en uw kinderen thuis uw moedertaal kunnen vieren
en onderhouden! En... samen lezen is hartstikke leuk en belangrijk.

Op maandag 16 mei wordt
tweede Pinksterdag gevierd en
op maandag 30 mei zijn alle
kinderen vrij, omdat de juffen
en meesters een studiedag
hebben. Op deze twee
maandagen is de school dicht.

Voorlopig is dit mijn laatste nieuwsbrief. Op vrijdag 13 mei begint
mijn zwangerschapsverlof en vanaf deze dag zijn Jenny Olsthoorn
en Albert de Wit waarnemend-directeuren van de Taalschool. Ik
wens u, uw gezin en het hele team van de Taalschool een
fantastische zomer toe en zie u graag na de kerstvakantie weer
terug op de Taalschool of op een andere plek!

Het schoolreisje voor de
bovenbouw vindt plaats op
maandag 27 of dinsdag 28 juni
2016. De onderbouw gaat
dinsdag 28 of woensdag
29 juni op schoolreis.

Bericht van de directie

Hartelijke groet, Karlijn de Jonge

Verhuizing naar de Thorbeckelaan een feit!
De groepen 3 en 4 zitten nu al weer twee weken in hun nieuwe
gebouw aan de Thorbeckelaan 5. Het was wel heel spannend of
4 april gehaald zou worden. Toen wij het gebouw in maart bekeken
hing er een vreemd luchtje in de gangen, lagen er plassen water op
de vloer, je kon door de ramen niet naar binnen kijken en alle
lokalen en gangen stonden vol met tafels en stoelen. Met man en
macht is er gewerkt aan het opknappen en inrichten van het
gebouw met medewerking van de gemeente en bestuur. Ook leerkrachten, leerkrachtondersteuners en de conciërges hebben keihard
gewerkt. En zo konden wij op maandag 4 april alle kinderen van de
groepen 3 en 4 op de nieuwe locatie verwelkomen. Vol verwachting
stonden de kinderen al heel vroeg netjes in de rij te wachten op het
moment dat zij naar binnen mochten. Er waren ook enkele ouders
meegekomen en met elkaar stapten wij een fris, schoon gebouw
binnen met voor de kinderen allemaal weer de herkenbare en
vertrouwde klaslokalen. In het nieuwe gebouw is er ook een nieuwe
conciërge: Dennis. Veel plezier in het nieuwe gebouw!
Hartelijke groet, Albert de Wit
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Nieuws van de website
GEFELICITEERD, want op
woensdag 9 maart zijn de
jongens van groep 5/6
kampioen geworden bij het
schoolvoetbaltournooi.

Voor nog veel meer nieuws
over onze school kijk op de
website:
www.taalschoolutrecht.nl.
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Bericht uit de bovenbouw
Verschillende klassen hebben de afgelopen periode een uitstapje
gemaakt naar de Domtoren in de stad Utrecht. Afgelopen maandag is
groep 5/6 naar de Domtoren geweest. Ze hebben daar een rondleiding
gekregen en de toren beklommen. De toren is 112 meter hoog en wel
meer dan zeshonderd jaar oud. De kinderen hebben maar liefst 465
traptreden beklommen (dat is heel knap!) en hebben toen een prachtig
uitzicht van de stad gezien. Het was een fijne ochtend.
Verder ….. De voetbalkampioenen van de Taalschool hebben deze
week meegedaan aan het voetbaltoernooi, omdat ze door waren naar
de volgende ronde. Deze keer hebben ze een wedstrijd gelijk gespeeld
en twee wedstrijden verloren en zijn helaas niet door naar weer een
nieuwe ronde. Ze hebben wel hartstikke goed hun best gedaan en wij
zijn allemaal heel erg trots op deze jongens.

Fijne vakantie!
Kinderkunst TheaterFestival
Op zondag 24 april van 12.00 tot
17.00 uur is er bij Fort aan de Klop
een festival speciaal voor
kinderen. Er is toneel, dansen,
schilderen, circuslessen en
cupcakes versieren. Gratis entree.
Adres: 1e Polderweg 2, Utrecht
http://www.fortaandeklop.com

Namens de leerkrachten, Margreet Hiemstra/groep 5/6 Aquamarijn

Verkeersoverlast Mariëndaalstraat
De straten rondom de locatie Mariëndaalstraat zijn éénrichtingsverkeer
en hebben geen parkeerhavens. Dit leidt bij het naar school en het
weer naar huis gaan van de kinderen tot een grotere verkeersdrukte
dan men in de buurt gewend was. Als dan ook nog eens het gebed in
de moskee plaatsvindt, is het helemaal een drukte van belang.
Buurtbewoners klagen over de drukte en verkeersonveiligheid die dit
met zich meebrengt. Laten wij er met elkaar voor zorgen dat de
bewoners in ieder geval niet over ons parkeer- en rijgedrag kunnen
klagen. Respecteer de regels bij éénrichtingsverkeer en parkeer de
auto niet op de hoek van de straat of half op de stoep, maar iets verder
weg als er geen plaats meer is. Voor het gebied rond de locatie
Ondiep zijn al plannen in de maak voor het vergroten van verkeersveiligheid, zeker als de bus door de straat rijdt.

Wist u dat ...
… het woord lente afgeleid is van het woord lang; dit is voor het feit
dat de dagen langer worden.
… de langste dag van het jaar ook meteen de laatste dag van de
lente is, daarna worden de dagen weer korter.
… de eerste Nederlandse tulpen in de Hortus Botanicus in Leiden
groeiden en uit Turkije kwamen?

Koningsdag 27 april
Op Koningsdag is er veel te doen
in Utrecht. Voor de kinderen is er
een speciale kindervrijmarkt in
park Lepelenburg. Van 9.00 tot
18.00 uur kun je op deze markt
leuke spulletjes kopen.

De grote vrijmarkt begint dinsdag
26 april om 18.00 uur en duurt tot
en met woensdag 27 april 18.00
uur. De vrijmarkt vindt plaats
rondom de singel;
Plompetorengracht, Breedstraat,
Van Asch van Wijkskade,
Weerdsingel, Weerdsluis, Lange
Lauwerstraat, Waterstraat en
Jacobskerkhof.

… op de website van de Vogelbescherming vanaf 1 maart tot 1 juli
live het leggen van de allereerste ei tot en met het uitvliegen van
de jongen is te zien.
… het spreekwoord ‘in mei leggen alle vogels een ei’ de aanduiding
is dat in mei het broedseizoen begint.
… roodborstjes het hele jaar door zingen, maar in de lente extra hun
best doen om hun territorium af te bakenen.
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Veel plezier!
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