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Bericht van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Het is bijna kerstvakantie. Namens het team van de Taalschool wil
ik u bedanken voor het vertrouwen, de prettige samenwerking en
uw betrokkenheid in 2016. Na een periode van zes maanden
afwezigheid in verband met de geboorte van onze tweede zoon
Jack, ben ik in november weer begonnen met werken.
Ik ben ontzettend trots op het hele team van de Taalschool. Zij
hebben in juli 2016 gezorgd voor een goede uitstroom van zo’n 100
leerlingen en ruim 150 leerlingen verwelkomd tijdens de afgelopen
maanden. Omdat we nu minder leerlingen hebben dan in december
2015, sluiten we één locatie. De locatie Thorbecke zal in de
kerstvakantie verhuizen naar de locatie Ondiep. Om deze reden is
de school op maandag 9 januari 2017 één dag dicht. Vanaf dinsdag
10 januari 2017 krijgen alle kleuters les op locatie Mariëndaal en
alle midden- en bovenbouwleerlingen les op locatie Ondiep.

Kalender
Kerstvakantie: zaterdag 24
december – maandag 9
januari 2017.
De school is twee weken dicht
en gaat weer open op dinsdag
10 januari. Dan zijn de
kinderen om 8.25 uur welkom
op de Mariëndaalstraat 25 en
op Ondiep 63 om 8.40 uur.
Op maandag 9 januari gaan de
juffen en meesters alle spullen
van de Thorbeckelaan terug
verhuizen naar Ondiep. De
groepen 3 en 3/4 kunnen dan
hun tafel en stoel op dinsdag
10 januari in hun nieuwe klas
op Ondiep 63 terugvinden.

Nieuws van de website
Helaas hebben we in oktober
afscheid moeten nemen van
juf Maartje, omdat ze is
begonnen met een nieuwe
baan bij het samenwerkingsverband SWV Utrecht P.O.

De beelden en het nieuws uit Syrië en andere oorlogsgebieden
maken diepe indruk op alle medewerkers van de Taalschool. Het
sterkt ons om te zorgen voor een veilige leeromgeving en volgend
jaar verder te gaan met het verbeteren van de ouderbetrokkenheid.
U en uw gezin zijn het allerbelangrijkste voor onze school.
Ik wens u een mooi en liefdevol 2017 en zie u graag weer terug op
de Taalschool op dinsdag 10 januari 2017.
Vriendelijke groet,
Karlijn de Jonge/Directeur Taalschool Het Mozaïek

Jack – geboren op 12 juni 2016
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De kinderen van de onder- en
middenbouw hebben een
workshop drummen op een
skippybal gevolgd!

Voor nog veel meer nieuws
over onze school kijk op de
website:
www.taalschoolutrecht.nl.
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Bericht uit de onderbouw
Wat hebben onze leerlingen sinds de herfstvakantie weer hard gewerkt!
Ze hebben veel nieuwe woorden en klanken geleerd, leuke (woord/
klank)spelletjes gespeeld èn hele mooie knutselwerkjes gemaakt. Ook
hebben ze erg hun best gedaan op alle toetsen; knap hoor! En ... ze
hebben samen met meester Robin van Drumtastic voor het eerst
gedrumd op skippyballen. Dat was erg leuk; wat kunnen onze kinderen
dat al goed! De kinderen en hun juffen en meesters hebben erg
genoten van deze muzikale en sportieve work-out. De afgelopen weken
zijn er ook weer een paar broertjes en zusjes geboren. Hoera, proficiat!
Dat hebben we gevierd met beschuit met muisjes in de klas, een echte
Nederlandse traditie. Natuurlijk hebben we maandag 5 december
Sinterklaas en zijn pieten ontvangen op school. Dat was best spannend!
De kinderen hebben mooie liedjes gezongen of een dansje gedaan,
Fijne kerstvakantie!
pepernoten gebakken en allemaal een cadeautje gekregen. Het was
een gezellige dag. U kunt de foto's en filmpjes bekijken op onze website. Voorlezen bibliotheek Overvecht
Wanneer: woensdag 28 december
En nu is het alweer tijd voor de kerstvakantie en zijn we bijna op de
Waar: bibliotheek Overvecht
helft van het schooljaar. Veel kinderen hebben hun eerste rapport mee
Tijd: 14.30-15.30 uur (half 3-half4)
naar huis gekregen. Dat is iets om heel trots op te zijn! Sommige
kinderen begrijpen en praten al zo goed Nederlands dat ze na de
€: gratis
vakantie starten op een nieuwe school. We hebben de laatste dag voor
de vakantie op een fijne, gezellige manier afscheid genomen tijdens het
Luister en teken met Wouter
kerstontbijt en Mozaïektijd. We wensen alle kinderen heel veel plezier
van Reek
en succes toe, maar gaan hen ook erg missen …
Wanneer: zondag 15 januari
Waar: centrale bibliotheek Utrecht
Namens de leerkrachten, Maud Bringmann/Leerkracht groep 1/2
Tijd: 13.30-14.30 uur (half 2-half 3)
Wat: workshop Keepvogel en
Wist u dat ...
Kijkvogel
€:
gratis,
wel reserveren!
… het meest populaire decemberfeest kerst is. Bijna alle NederlanIn de workshop leest Wouter van
ders, zo’n 90%, viert een traditionele kerst met een kerstboom,
Reek voor uit en vertelt over zijn
kerstversieringen, kerstkaarten en kerstdiner
ontdekkingen over Piet Mondriaan.
… de eerste versierde kerstboom uit het plaatsje Riga in Letland
Hij laat zien hoe hij (een stukje)
in het jaar 1510 komt
tekenfilm maakt. Daarna mag
… de grootste kerstboom van Nederland in IJsselstein staat! Deze
iedereen zelf aan de slag.
boom is 375 meter hoog en staat vlakbij Utrecht te stralen met wel
121 lampjes
… in Nederland alleen al elk jaar 3 miljoen kerstbomen worden
verkocht
… het ongeveer 8 jaar duurt voordat een kerstboom volwassen is
… in de eerste week dat de kerstboom in huis staat de boom net iets
Workshop ‘Maak je eigen
minder dan 1 liter water per dag nodig heeft om mooi te blijven
stippenschilderij’
… Stille Nacht van alle kerstliederen het meest opgenomen is
Wanneer: woensdag 28 december
… 7,85% van de bevolking voor 20 december alle inkopen heeft
of woensdag 4 januari
gedaan
Waar: Aboriginal Art Museum
… we ieder jaar weer dromen van een witte kerst, maar de kans op
(AMUU) Oudegracht 176
een witte kerst ongeveer zeven procent is en die kans de
Tijd: 14.00-16.00 uur (2-4 uur)
komende jaren alleen maar zal dalen
Wat: zie website http://
www.aamu.nl/Te-Doen/Kinderen
€: toegang €5,00/workshop €3,00

Veel plezier!
Nieuwsbrief december 2016

Pagina 2 van 2

