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Ondiep 63
3552 EB Utrecht
E: administratie@taalschoolutrecht.nl
T: 030-2944664
Website: http://www.taalschoolutrecht.nl

Bericht van de directie
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vandaag begint de meivakantie. We wensen u en uw gezin een
prettige en zonnige vakantie.
Na de meivakantie begint de laatste periode van schooljaar 20162017. Dit is altijd een leuke en drukke tijd, want we gaan op
schoolreis, er worden workshops in de school georganiseerd en er
wordt hard gewerkt in alle groepen. Ook gaan we op 7 juli 2017
afscheid nemen van ongeveer 150 leerlingen. Zij zullen na de
zomervakantie starten op een nieuwe school.
Dan nog iets anders: begin april heeft de eindgroep heel bijzonder
bezoek gehad. Bas, een jongen van 25 jaar, kwam uitleg geven
over hoe het is om blind te zijn. De kinderen uit de eindgroep
luisterden heel aandachtig en hadden zich goed voorbereid. Ze
hebben hem veel vragen gesteld. Ik wil Bas graag bedanken voor
zijn komst naar onze school. Het was de mooiste (levens)les van
het jaar.
Ook wil ik graag alle ouders bedanken die zich de afgelopen
maanden hebben ingezet voor de school. Er zijn veel ouders die
geholpen hebben met Pasen, schooluitjes en met activiteiten in de
klas. Dank u wel daarvoor.

Kalender
Meivakantie: zaterdag 22 april
– zondag 7 mei 2017.
De school is twee weken dicht
en gaat weer open op
maandag 8 mei. Dan zijn de
kinderen welkom op Ondiep 63
om 8.40 uur. De kleuters zijn
nog een extra dagje vrij
vanwege een studiedag voor
de kleuterjuffen en –meesters.
Op de Mariëndaalstraat 25 zijn
de kleuters weer welkom op
dinsdag 9 mei om 8.25 uur.
Donderdag 25 mei en vrijdag
26 mei is de Taalschool
gesloten vanwege Hemelvaart.
Op vrijdag 2 juni zijn alle
kinderen vrij, omdat de juffen
en meesters een studiedag
hebben. Op maandag 5 juni is
het tweede Pinksterdag en is
de Taalschool ook gesloten.
Woensdag 21 juni worden de
rapportgesprekken gevoerd.

Nieuws van de website
Alle kleutergroepen zijn in de
afgelopen twee weken naar
het Nijntje museum geweest!

Tot maandag 8 mei. Dan gaan we er samen met u en de leerlingen
een paar mooie maanden van maken.
Hartelijke groet, mede namens alle medewerkers van Taalschool
Utrecht,
Karlijn de Jonge
Directeur Taalschool Utrecht

Een aantal kinderen knutselt
op woensdagmiddag met juf
Sanneke van de Verlengde
Schooldag. Met allerlei
verzamelde materialen maken
ze iets heel bijzonders.
Voor nog veel meer nieuws
over onze school kijk op:
www.taalschoolutrecht.nl.
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Bericht van plusgroep Onyx
Hallo allemaal!

Fijne meivakantie!

Ramadan
Wisten jullie dat er op de Taalschool ook een ontzettend bijzondere
Op
26/27
mei
start de Ramadan
groep is? Dat is de Plusgroep! Als je het rekenen of lezen in je eigen
voor
mensen
die
moslim zijn. Deze
groep nog wat moeilijk vind, dan kun je daar in de Plusgroep extra goed
periode
duurt
30
dagen en wordt
mee oefenen. Uit alle stamgroepen (gr. 3 t/m 8) zijn bij het lezen dan
afgesloten
met
het
Suikerfeest. Op
kinderen die letters en woorden vlot leren lezen. Elk kind heeft een
school
vieren
wij
dit feest op
eigen kaart waarop je precies kunt zien wat je die dag gaat doen. Aan
het einde van de les spelen we vaak een letter- of woordkwartet! En op dinsdag 27 juni in iedere klas. Alle
kinderen mogen dan wat lekkers
vrijdag is er leescircuit, we doen dan ook vaak letterbingo. De rekenles
meenemen.
begint met een rekenspelletje (bijv. raad het getal!) en op vrijdag gaan
we naar buiten en oefenen we bijv. met tellen in sprongen van 2 en tot
Koningsdag 27 april
20 en de verliefde harten (10 vriendjes).
Op Koningsdag is er veel te doen
in Utrecht. Voor de kinderen is er
Raad het getal/cijfer: * het is meer dan 20 * het is minder dan 40 * er is
een speciale kindervrijmarkt in
geen 5 * je kunt het delen door 2 * je kunt het delen door 3 * het is
park
Lepelenburg. Van 9.00 tot
tussen 30 en 40 * de twee cijfers van dit getal zitten in de tafel van 3 *
18.00
uur kun je op deze markt
het is geen dubbelgetal * het cijfer is dichterbij 35 dan bij 40 *
leuke
spulletjes
kopen. De grote
Weet je het al?
vrijmarkt begint al op woensdag 26
april om 18.00 uur en duurt tot en
Namens de leerkrachten, Sara van Buuren/Leerkracht plusgroep Onyx
met donderdag 27 april 18.00 uur.
De vrijmarkt vindt plaats rondom
Taalschool speluitleen
de singel, Plompetorengracht,
Op 18 mei 2017 is de opening van de speluitleen op Taalschool Utrecht,
Breedstraat, Van Asch van
locatie Ondiep. Op deze dag kunnen alle kinderen samen met papa,
Wijkskade, Weerdsingel,
mama of verzorger(s) spelletjes, puzzels, knikkerbanen en heel veel
Weerdsluis, Lange Lauwerstraat,
Meer leuke dingen gratis lenen. We vinden het belangrijk dat ouders/
Waterstraat en Jacobskerkhof.
verzorgers en kinderen samen spelen en leren. De spelletjes mag u 2
weken lenen en daarna weer inleveren. Bij het uitzoeken van de spelletjes wordt u geholpen door meesters, juffen en ouders. De spelotheek
is iedere donderdagmiddag open van 14.15 uur- 15.00 uur. Hopelijk
zien we u snel. Heel veel speelplezier!

Kijken in de klas
Wilt u graag komen kijken hoe wij Nederlands leren in de klas? En na
afloop het lesmateriaal bekijken in het oudercafé? Dat kan!
Wanneer:
woensdag 17 mei 2017
Tijd en locatie: 09:00 - 10:00 uur op Mariëndaalstraat
13:15 - 14:30 uur op Ondiep

Wist u dat ...
…Koningsdag op 31 augustus 1885 is begonnen als Prinsessendag,
omdat op die dag de geboorte van koningin Wilhelmina werd gevierd
…Koning Willem-Alexander de eerste mannelijke Nederlandse
vorst in 123 jaar is
…250.000 mensen op Koningsdag per trein in Amsterdam arriveren
…jaarlijks meer dan 20% van de Nederlanders op de vrijmarkt staan
…de gemiddelde straatverkoper zo'n € 90,- op Koningsdag verdient
…de verkoop van tompoezen tijdens Koningsdag met maar liefst
600% toenemen, in vergelijking met welke dag dan ook

Openingstijden
Molen de Ster
Elke zaterdag tussen 13.00 en
16.00 uur
Adres: Molenpark 3 in Utrecht
Domkerk
Elke dag tussen 11.00 en 15.00
uur en op zondag tussen 12.30 en
15.00 uur
Domtoren
Elke dag tussen 12.00 en 17.00
uur. Op zondag en maandag
tussen 11.00 en 17.00 uur.
Kaartverkoop bij VVV Domplein.
Volwassenen met U-pas € 7,50 en
kinderen tot 12 jaar € 5,00
Veel plezier!
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