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Bericht van de directie
Beste jongens, meisjes en ouders van Taalschool Het Mozaïek,
Als jullie dit bericht lezen dan zit het schooljaar er bijna op. Jullie zijn
op schoolreis geweest, je hebt de Mozaïektijd meegemaakt en je
hebt afscheid kunnen nemen van je klasgenoten, de juffen en
meesters en natuurlijk niet te vergeten, de conciërges. En de
Ramadan is ook nog eens bijna afgelopen.
Wat een jaar is het geweest. Hoeveel nieuwe gezichten hebben we
wel niet gezien. Veel nieuwe kinderen, maar ook veel nieuwe
meesters en juffen en dan ook nog eens twee verhuizingen naar
twee gebouwen in de buurt. En waar zitten we volgend jaar in het
nieuwe schooljaar? Een aantal kinderen gaat naar een basisschool
in de buurt waar ze wonen, naar de Internationale Schakelklassen
als ze naar het voortgezet onderwijs gaan, maar er zullen er ook zijn
die verhuizen in de vakantie. De meeste kinderen zien we na de
vakantie waarschijnlijk gewoon weer terug. Misschien in een ander
gebouw en soms ook met een andere juffrouw of meester.

Kalender
Zomervakantie: zaterdag 2
juli – zondag 21 augustus
2016.
De school is zeven weken
dicht en gaat weer open op
maandag 22 augustus. Dan
zijn de kinderen om 8.25 uur
welkom op de
Mariëndaalstraat 25 en
Thorbeckelaan 5, op Ondiep
63 om 8.40 uur.

Eid Mubarak!
Een fijn en gezegend
suikerfeest!

Nieuws van de website
Het is goed om te zeggen dat een aantal van de nieuwe juffen en
meesters weer een jaartje mag blijven en dan hebben we het over
meester Wilfred, meester Marten, juffrouw Sara, juffrouw Mette,
juffrouw Miriam, juffrouw Inge, juffrouw Ellen, juffrouw Lisa en
juffrouw Lesley, juffrouw Floor, juffrouw Ineke, juffrouw Yvonne,
juffrouw Danique en juffrouw Lisette en meesters Azdine & Dennis.
Aan het eind van het schooljaar nemen wij niet alleen afscheid van
heel veel kinderen, maar ook van enkele leerkrachten. Dit zijn
juffrouw Helma, juffrouw Gülbahar, juffrouw Conja, juffrouw Andrea,
juffrouw Rebecca, juffrouw Judith en juffrouw Jenny Deira. Zij
hebben de afgelopen periode allemaal ontzettend hun best gedaan
om de kinderen te begeleiden en ze de taal te leren. We zijn erg
dankbaar voor al het werk dat ze gedaan hebben en wensen ze dan
ook veel succes als ze ergens anders aan de slag gaan.
En nu?? Zeven weken geen school, uitrusten, lekker buiten spelen
als het mooi weer is, maar niet vergeten om ook nog eens een boek
te lezen of een tijdschrift. En tot ziens in augustus!

Woensdag 1 juni heeft de
Taalschool bezoek gekregen
van de PO raad en de
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten.

Voor nog veel meer nieuws
over onze school kijk op de
website:
www.taalschoolutrecht.nl.

Hartelijke groet, Albert de Wit
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Bericht uit de onderbouw
De afgelopen tijd hebben we hard gewerkt en leuke dingen gedaan.
Alle groepen van Taalschool Het Mozaïek hebben drie workshops
gevolgd die in het teken stonden van 'Wat is mijn talent?'. De kinderen
hebben kennis gemaakt met vilten, verven, vouwen, foto's maken,
toneel en theater, een mooie dans geleerd en/of sieraden gemaakt. De
kinderen en ouders konden samen met hun juf of meester kijken naar
de presentatie en de tentoonstelling van de workshops. Het was een
groot succes! In de laatste week van het jaar zijn we ook nog op
schoolreisje geweest en hebben we Mozaïektijd met zijn allen gevierd.
Namens alle leerkrachten, een fijne zomer! Esther van Zoest

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Terugblik
Het afgelopen jaar hebben wij (logopedisten Gabriëlle Huijsman en
Aafke Ebbers-de Kruijff) steeds meer kinderen kunnen helpen middels
logopedische behandelingen. We deden taaloefeningen, articulatie- en
luisteroefeningen en nog veel meer. Wat is het leuk om met jullie
kinderen samen te werken! En natuurlijk mooi om te zien wanneer
kinderen zich beter (verstaanbaar) leren uiten in het Nederlands.
Nieuws
Aafke zal volgend schooljaar niet langer op de Taalschool werkzaam
zijn in verband met een nieuwe baan. Na de zomer gaat zij als
leerkracht in opleiding een aantal dagen op een basisschool werken en
in de avonduren zal zij de PABO-opleiding gaan doen. Belangrijk: er
blijft gewoon logopedie mogelijk op de Taalschool. Een andere
logopedist zal de werkzaamheden van Aafke overnemen!
Hartelijk dank voor de samenwerking van afgelopen schooljaar!
Vriendelijke groet, Aafke Ebbers-de Kruijff en Gabriëlle Huijsman
Logopedisten de Praatmaat Groep

Wist u dat ...
… de zomer in Nederland over het algemeen wisselvallig en
onvoorspelbaar is?
… Nederlanders op vakantie hun eigen typische Hollandse producten
meenemen, zoals kaas, aardappelen en hagelslag
… de vakantiestress van mannen veel lager is dan die van vrouwen
… vrouwen graag lijstjes maken voor op het vakantie gaan, zodat ze
niets vergeten
… iets minder dan de helft van de mensen niet volledig uitgerust
terugkomt van vakantie
… door de stand van de aarde ten opzichte van de zon deze in de
zomer warmer is dan in de winter
… de zon vlammen uitstoot van 20 tot 50 miljoen graden
… de zon bijna 110 keer groter is dan de aarde

Fijne zomervakantie!
Stadsboerderij Gagelsteede
Gagelsteede is een combinatie
van een kinderboerderij, een
speeltuin en een educatieve
ruimte. Tussen 15.30 een 16.30
uur worden de dieren gevoerd en
mag je meehelpen. In de
ontdektuin kunnen kinderen hutten
bouwen met lakens en touwen en
zelf munt en fruit plukken. Op de
speelweides zijn konijnen en
geitjes die je mag aaien. De
activiteiten zijn elke dag anders.
Kijk op de website:
http://www.utrechtnatuurlijk.nl/
locaties/gagelsteede/
Waar: Gangesdreef 7a
Bijendag op 10 juli
Eet jij wel eens honing? De imker
laat aan je zien hoe je honing
maakt. Dat zie je in het fort van
de Botanische Tuinen. Kinderen
kunnen zelf een diertjeshotel
maken voor wilde bijen.

Billenklap goes tropical
Op 13 augustus 2016, 12.00-16.00
uur; kinderactiviteit: 6-12 jaar
Wil jij experimenten doen?
Professor Billenklap gaat op
onderzoeksreis naar warme
landen. Ga je met hem mee?
Toegang gratis!
Waar: Fort Hoofddijk/
Botanische Tuinen Utrecht
www.uu.nl/botanischetuinen
Wil je naar een kasteel? Ga dan
naar Kasteel de Haar. Het park is
elke dag open van 09:00 – 17:00
uur, het kasteel van 10:00 – 17:00
uur. Er is een speciale speurtocht
en je kunt de herten zien. Kijk op
de website voor meer activiteiten
www.kasteeldehaar.nl

Veel plezier!
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