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Bericht van de directie
Beste ouders,
We beginnen deze nieuwsbrief met geweldig babynieuws:
juf Ellen is mama geworden van een prachtige dochter! Ze heet
Elena Luisa en is helemaal gezond. We wensen papa, mama en
baby Elena alle liefde en geluk toe! Nog meer babynieuws:
onze directeur, Karlijn de Jonge, is zwanger van haar tweede kindje.
Zij zal in mei met zwangerschapsverlof gaan.
Na de vakantie zijn we gestart met twee locaties. De kleuters
hebben heerlijk hun eigen plek op de Mariëndaalstraat en de
groepen 3 tot en met de eindgroep krijgen nog les op locatie
Ondiep. Op dit moment zijn er nog twee lokalen leeg en zoeken we
samen met de gemeente naar nog meer ruimte voor onze school.....
Natuurlijk houden we u op de hoogte. Naast een heleboel nieuwe
leerlingen hebben we in het jaar 2016 ook een aantal nieuwe juffen
en meesters in de school. Meester Wilfred, juf Danique, juf Yvonne,
juf Inge, juf Sanne, juf Rebecca, juf Lisa, juf Judith, juf Jamila, juf
Lesley en juf Ineke: welkom op onze bijzondere school!
De toetsen voor de kinderen zijn voorbij, er zijn weer een heleboel
nieuwe Nederlandse woorden geleerd en nu is het tijd om lekker te
spelen. Fijne vakantie allemaal en heel graag tot dinsdag 1 maart!
Hartelijke groet, ook namens Karlijn de Jonge, Jenny Olsthoorn

Kalender
Voorjaarsvakantie: zaterdag
20 februari – zondag 28
februari 2016. De school is
één week dicht en gaat weer
open op dinsdag 1 maart. Dan
zijn de kinderen om 8.25 uur
welkom op de Mariëndaalstraat 25 en op Ondiep 63 om
8.40 uur.
Op vrijdag 19 februari én
maandag 29 februari zijn alle
kinderen vrij, omdat de juffen
en meesters twee studiedagen
hebben.
Paasvakantie: zaterdag 19
maart – maandag 28 maart
2016. De school is één week
dicht en gaat weer open op
dinsdag 29 maart. Dan zijn de
kinderen om 8.25 uur welkom
op de Mariëndaalstraat 25 en
op Ondiep 63 om 8.40 uur.
De juffen en meesters hebben
een studiedag op woensdag 6
april en daarom zijn alle
kinderen vrij op deze dag.

Nieuws van de website
Met het doorknippen van een
lintje door een paar kinderen is
de nieuwe locatie op de
Mariëndaalstraat 25 geopend.

Logopedie

Voor nog veel meer nieuws
over onze school kijk op de
website:
www.taalschoolutrecht.nl.
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Bericht uit de onderbouw
De onderbouw is verhuisd!
In de kerstvakantie zijn de kleuterklassen van Opdiep 63 verhuisd naar
Mariëndaalstraat 25. We zitten in een heel fijn gebouw met mooie
lokalen, een gymzaal, veel ruimte om te spelen op de gangen en een
leuk speelplein met een groot stuk om te voetballen! Aan het begin van
het jaar werd het eindelijk een beetje koud en konden we het goed
hebben over het thema ‘brr wat koud’. Er zijn sneeuwpoppen gemaakt,
wanten, sjaals en mutsen geknutseld en we hebben het liedje ‘het is
winter, bibber, bibber’ veel gezongen. De instroomgroepen hebben het
nu over het thema ‘Speel je mee’ en oefenen met samen spelen en
naar de winkel gaan om speelgoed te kopen. De andere
kleutergroepen zijn bezig met het thema ‘waar is…?’. Het gaat over
verhuizen en zoeken naar spullen en dieren. We zijn erg blij dat we
hier op deze prettige locatie zitten, al missen we de meesters en juffen
van de andere kant natuurlijk ook wel en niet te vergeten de andere
leerlingen!
Namens de leerkrachten,
Frederike Groothoff/Leerkracht groep 2/3 Opaal

Wist u dat ...
… de naam Pasen komt van het Joodse feest Pesach.
… Pasen gevierd wordt afhankelijk van de stand van de maan in
plaats van ieder jaar op dezelfde datum.
… de wederopstanding van Jezus gevierd wordt met de paashaas en
paaseieren.
… dit vroeger echte kippeneieren waren, maar tegenwoordig eieren
van chocola.
… we al vanaf 320 voor Christus eieren verstoppen.
… alle Nederlanders samen met Pasen wel 32 miljoen eieren eten.
… de oren van de chocolade paashaas door 67% van de mensen als
eerst gegeten wordt.

Fijne vakantie!
Sterren kijken!
Leer alles over de maan, planeten
en sterren. Het planetarium is een
bioscoop in de vorm van een halve
bol. Ga mee op reis door het heelal!
Speciale kinderkijkavonden: 20, 24,
25 & 27 februari |19:30-21:00 uur.
Reserveren is belangrijk.

Meer weten? Kijk op
www.sonnenborgh.nl

Nijntje wordt 60 jaar
Maak kennis met de avonturen van
Nijntje. Klimmen door het huis van
Nijntje, in de dierentuin dieren leren
kennen. Dat kan allemaal in het
Nijntje museum! En… elke zondag
wordt er ook nog eens voorgelezen.
www.nijntjemuseum.nl

Laat je verrassen door
muziek! Doe een speurtocht of maak
zelf een liedje. Dat kan in Museum
Speelklok. Speciaal voor kinderen
wordt er elke woensdag-, zaterdag
en zondagmiddag een vrolijke
kinderrondleiding gegeven. Kijk
voor meer informatie op:
www.museumspeelklok.nl
Heel veel boeken! De Nieuwe
Bibliotheek in Kanaleneiland is
geopend. In de bibliotheek kunnen
vluchtelingen gebruik maken van
computers en sinds januari boeken
meenemen uit de pop-up library.
Adres:
Al-Masoedilaan 188
3526 GZ Utrecht
Tel: 030-2861940

Veel plezier!
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