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Bericht van de directie
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De Taalschool heeft op dit moment 270 leerlingen en omdat er in dit
gebouw eigenlijk maar plaats is voor zo’n 225 leerlingen, is het op
dit moment gezellig druk. Vorige week hebben we u per brief
geïnformeerd over de aanstaande verhuizing van de kleuterbouw.
Vanaf 4 januari krijgen alle kleutergroepen les in ons nieuwe
gebouw aan de Mariëndaalstraat 25. Van deze school maken we
een prachtige kleuterschool vol mooie speel- en leerhoeken. Om
vergissingen te voorkomen, hieronder de belangrijkste informatie in
één overzicht:Locatie

Groepen

Schooltijden
m.i.v. 4-1-2016
Let op:

Mariëndaalstraat 25
*geopend vanaf 4 januari
2016*
Instroomgroep kleuters,
groep 1/2 A, groep 1/2 B,
groep 2/3.

Kerstvakantie: zaterdag 19
december – zondag 3 januari
2016. De school is twee weken
dicht en gaat weer open op
maandag 4 januari 2016. Dan
zijn de kinderen om 8.25 uur
welkom op de Mariëndaalstraat 25 en op Ondiep 63 om
8.40 uur.
Op vrijdag 18 december zijn
ALLE kinderen vrij, omdat het
team de tweede locatie op de
Mariëndaalstraat 25 gaat
inrichten.
Alleen de instroomgroep
kleuters, groep 1/2A, groep
1/2B en groep 2/3 zijn ook
donderdag 17 december vrij.

Ondiep 63

Nieuws van de website

08.25 uur – 14.15 uur

Groep 3, groep 3/4 A, groep 3/4
B, groep 4/5, groep 5/6 groep
6/7, groep 7/8, Eindgroep,
instroomgroep Tijgeroog,
instroomgroep Maansteen,
instroomgroep bovenbouw
nieuw, plusgroep.
08.40 uur – 14.30 uur

Deze groepen hebben 17 en
18 december géén school!

Deze groepen hebben alleen
18 december géén school!

Vrijdag 18 december gaat het team van de Taalschool de nieuwe
locatie aan de Mariëndaalstraat 25 inrichten. Daarom zijn alle
leerlingen vrijdag 18 december vrij. Voor de kleutergroepen begint
de kerstvakantie al op woensdag 16 december om 14.15 uur.
Vanaf 4 januari 2016 is juf Ellen met zwangerschapsverlof en komt
juf Sanne terug van zwangerschapsverlof, hebben we twee
schoolgebouwen en starten we het nieuwe schooljaar met 280
leerlingen.
Wij kijken er naar uit en wensen u voor nu een fijne kerstvakantie!
Hartelijke groet, Karlijn de Jonge & Jenny Olsthoorn
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Kalender

Op vrijdag 4 december
bezocht sinterklaas met drie
pieten onze school.

Onze Taalschool is op de radio
geweest.

Voor nog veel meer nieuws
over onze school kijk op de
website:
www.taalschoolutrecht.nl
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Bericht uit de bovenbouw
Het schooljaar is al weer vier maanden oud. De kinderen zijn nu
gewend in hun nieuwe klas en aan hun nieuwe juf of meester. Dit jaar
is er wel wat veranderd voor de kinderen. Wij hebben nieuwe boeken
voor rekenen gekregen. Hierbij worden de lessen gegeven met hulp
van het digitale schoolbord. De kinderen kunnen rekenen en spelling
oefenen met Ambrasoft. Thuis kunnen de kinderen ook met Ambrasoft
oefenen. Zij krijgen van hun juf of meester een brief met het
wachtwoord en daarop aangegeven hoe zij kunnen inloggen. Lukt dit
niet, vraag dan gerust hulp aan een leerkracht op school. Een aantal
kinderen kan dit al en oefent regelmatig thuis. Via onze website
(http://www.taalschoolutrecht.nl/voorleerlingen/thuisoefenen/) kunnen
de leerlingen dan inloggen. Dit is belangrijk, omdat rekenen op de
Nederlandse scholen steeds belangrijker wordt. Ook de woorden van
Mondeling Nederlands kunnen zo thuis geoefend worden. Op deze
manier maken wij er een gezellig, fantastisch en succesvol jaar van.
Namens de leerkrachten,

Fijne vakantie!
Het is bijna kerstvakantie. In Utrecht
is er van alles te doen, maar wat?
Hieronder staan een paar tips.
Op de schaatsbaan midden in het
centrum van Utrecht (het Neude)
mag je voor 3,50 euro schaatsen.
De baan is open van 10.00 tot 23.00
uur en op 1ste Kerstdag gesloten.

En op kinderboerderij Griftsteede
(Van Swindenstraat 129) kun je op
zondag 20 december voor 1 euro
kerststukjes maken.

Wim Ramaker/Leerkracht groep 7/8 Parel

Wist u dat ...
… met Kerst de geboorte van Jezus Christus gevierd wordt.

Op kerstavond (24 december) is het
sfeer proeven bij deze kinderboerderij door het bezoeken van de
levende kerststal.

… de traditionele drie kleuren van Kerst groen, rood en goud zijn.
Groen staat symbool voor leven en wedergeboorte, rood voor het
bloed van Jezus Christus en goud staat voor het licht en rijkdom.
… een kerstboom een naaldboom is die versierd wordt met kaarsjes,
ballen, slingers, engelen, figuren en een piek in de top.
… er elk jaar in Nederland maar liefst 3 miljoen kerstbomen worden
verkocht.
… de allergrootste kerstboom van Nederland in IJsselstein (naast
Utrecht) staat. Ieder jaar wordt daar de tv-zendmast versierd met 121
lampjes. De mast is maar liefst 375 meter hoog.
… kunstbomen populairder zijn dan 'echte' kerstbomen. In 53 procent
van de woonkamers staat een kunstboom tegenover 22 procent met
een 'echte' kerstboom.

Je kunt op zondag 27 december ’s
middags vier keer naar een
winterverhaal luisteren bij
kinderboerderij Gagelsteede
(Gangesdreef 7a).
Op de kinderboerderij Nieuw
Rotsoord (Briljantlaan 101Kanaleneiland) wordt op zondag
20 december van 13.00 tot 16.00 uur
een Kerst Inn gehouden. Er is
wereldmuziek van vocaal ensemble
Pangaea, poppenspel van de
poppenspeler Rik Rikken en vrolijke
noten van aanstormend talent van
de Gitaarschool, Hanneke de Reus.
Kinderen kunnen kastanjes poffen,
kerststukjes en kaarsen van bijenwas maken, daarbij smullend van
o.a. echte Franse pannenkoeken.
Veel plezier!
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