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Bericht van de directie
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vrijdagmiddag begint de voorjaarsvakantie. Na de vakantie starten
we met een proef ‘Taalcursus voor ouders’. Op 10 woensdagen
volgen 10 ouders samen Nederlandse les. De cursus was binnen
twee dagen vol! De taalcursus organiseren we samen met ‘Taal
doet Meer’. Dit is een Utrechtse taalorganisatie. Wij zijn heel erg
benieuwd hoe het u en ons bevalt.
Het team van de Taalschool droomt van meer ouders op school en
samen leren. Ook zijn er de komende maanden meer activiteiten
voor ouders gepland:
- Een oudercafé. Hier worden ouders gevraagd om mee te helpen
en kunt u andere ouders ontmoeten;
- Er komt een uitleenkast met spelletjes en speelgoed, waar u
dingen uit kunt lenen;
- Schoolvoetbal. Er gaan Taalschool-teams meedoen aan het
voetbaltoernooi. Hier kunt u bij helpen.
Heeft u verder nog ideeën om meer ouders/verzorgers te betrekken
bij het onderwijs op de Taalschool? Dan kunt u dit doorgeven aan
medewerkers van de Taalschool.
Wij wensen u en uw gezin een fijne vakantie!
Vriendelijke groet, ook namens het team van de Taalschool,

Kalender
Voorjaarsvakantie: zaterdag
25 februari – zondag 5 maart
2017.
De school is een week dicht en
gaat weer open op maandag 6
maart. Dan zijn de kinderen
om 8.25 uur welkom op de
Mariëndaalstraat 25 en op
Ondiep 63 om 8.40 uur.
Op vrijdag 17 maart en
maandag 20 maart zijn alle
kinderen vrij, omdat de juffen
en meesters twee studiedagen
hebben.
Woensdagmiddag 29 maart
staat er een rapportmiddag in
de planning.

Nieuws van de website

Het eerste oudercafé op de
Taalschool is een succes!
Ouders maakten kennis met
elkaar en met de juffen en
meesters van de Taalschool
terwijl er van het meegenomen
lekkers gegeten kon worden.

Karlijn de Jonge/
Directeur Taalschool Het Mozaïek

Voor nog veel meer nieuws
over onze school kijk op de
website:
www.taalschoolutrecht.nl.
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Bericht uit de bovenbouw
De toetsperiode is weer begonnen! Sinds de kerstvakantie hebben we
hard gewerkt en nu kan iedereen zien waarom we zo hard geoefend
hebben. De toetsen laten zien hoever de kinderen vooruit zijn gegaan.
Na de vakantie nodigen we de ouders weer op school uit om te praten
over de voortgang van de kinderen. Groep Zonnesteen werkt heel hard
tijdens rekenen en lezen. Cultuureducatie en de Vreedzame School zijn
vakken aan het einde van de dag die we ook heel leuk vinden. Met de
Vreedzame School hebben we het laatst gehad over Valentijnsdag. De
kinderen hebben brieven gestuurd naar oud-klasgenootjes en familieleden met lieve groeten. Ook hebben ze harten gemaakt met in een
heleboel talen ‘ik hou van jou’. Het thema van cultuureducatie is ‘Hier
woon ik’. We hebben droomhuizen gemaakt en daar iets over geschreven. Ook hebben we de ramen versierd met sneeuw en sneeuwmannen. Dat was een paar weken geleden. Fijn is het, als het dan ook
echt een keer gaat sneeuwen! Dat past bij Nederland. We hebben
gepraat over dingen die nog meer horen bij Nederland. Binnenkort gaan
we een keer kijken bij een echte Nederlandse molen! Als je meer wilt
weten over wat we gedaan en meegemaakt hebben, kijk dan ook eens
op de website onder: http://www.taalschoolutrecht.nl/voorleerlingen/
groep-45-zonnesteen/

Op Valentijnsdag hebben we de
school versierd met hartjes en op
die hartjes in zoveel mogelijk talen
‘ik hou van jou’ gezet

Fijne voorjaarsvakantie!

Gratis bezoek aan het Utrechts
archief
Hier kun je voorwerpen, foto’s en
tekeningen bekijken over Utrecht
Namens de leerkrachten, Floris van den Berg/Leerkracht groep 4/5
en de provincie
Wanneer: dinsdag t/m vrijdag
10.00-17.00 uur en in het weekend
Wist u dat ...
12.30-17.00 uur (maandag
gesloten)
… in veel landen carnaval gevierd wordt, maar in Nederland dit op een
Waar: Hamburgerstraat 28
zaterdag t/m dinsdag is en wordt afgesloten op Aswoensdag
€: gratis
… Aswoensdag de eerste dag van de vastentijd is
… carnaval ook wel vastenavond wordt genoemd, de vooravond van
de vastenavond en de laatste gelegenheid om nog eens flink te
eten
… carnaval het meest uitbundig in Noord-Brabant en Limburg wordt
gevierd
… Aswoensdag de eerste dag is van de 40 dagen voorafgaand aan
Pasen
… de paashaas vermoedelijk pas in de negentiende eeuw vanuit
Duitsland de paasverhalen binnen is geslopen
… het paasei oorspronkelijk een symbool was voor vruchtbaarheid
… Nederlandse kippen wel 10 miljard eieren per jaar leggen
… een kip bijna elke dag een ei kan leggen, ze leggen er meer dan
300 per jaar!
… een Nederlander ongeveer 180 eieren per jaar eet
… er leuke rekensommetjes te maken zijn van de laatste drie wistu-datjes?
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Utrechtse parken
Wanneer: elke dag
Waar: Utrechtse parken
Tijd: verschilt per park
€: gratis
Nu de lente in aantocht is en het
steeds warmer wordt, zijn er in
Utrecht genoeg parken waar
kinderen lekker kunnen spelen.
Soms is er zelfs een
kinderboerderij. Tips: Julianapark,
Stadsboerderij Griftsteede,
Griftpark. In Leidsche Rijn is ook
het Maximapark!

Veel plezier!
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