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Taalschool Het Mozaïek

Voorlezen in je eigen
taal

Ondiep 63
3552 EB Utrecht
E: administratie@tsmozaiek.nl

T: 030-2944664

Website: http://www.taalschoolutrecht.nl

Op maandagmiddag 7
september was een speciale
voorleesmiddag op school. Als
je goed luisterde, hoorde je
wel tien verschillende talen
door elkaar!

Bericht van de directie
Nu de bladeren in de prachtigste kleuren van de bomen vallen, is
het tijd voor een terugblik op de afgelopen 8 schoolweken. Alle
maandagen zijn er nieuwe leerlingen gestart op onze school. Wij
heten iedereen dan ook van harte welkom! Wat is er veel gebeurd
in de school en wat kunnen we trots zijn op:
…alle leerlingen die iedere dag nieuwe Nederlandse woorden leren
…alle mensen in de school die voor een fijne leeromgeving zorgen
…de leerlingen die bezig zijn gegaan met het thema: Hier kom ik
vandaan! van cultuureducatie
…de gymlessen die onze vakleerkracht meester Frank geeft in de
grote gymzaal vanaf groep 3
…de speltherapie van juf Esther die kinderen de kans geeft spelend
te leren over zichzelf
…de logopedie die in onze school aanwezig is
…de prachtige speelzaal vol nieuw materiaal dat gebruikt wordt
door de kleuters
…de schoolbibliotheek waar ieder kind een boek uit mag zoeken om
te lezen op school
…de leerkrachten die bezig zijn met scholing om ons onderwijs nog
beter te maken
…de nieuwe website: www.taalschoolutrecht.nl!
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2015-2016. Voor
iedere vakantie zal er een brief verschijnen met nieuws over de
school, wist je datjes en belangrijke mededelingen. Voor algemene
informatie, contactinformatie, een indruk van de klas en oefensites
voor leerlingen kunt u ook terecht op onze nieuwe website
www.taalschoolutrecht.nl. Neem er gerust eens een kijkje!
Een fijne herfstvakantie en tot ziens op maandag 26 oktober.

In het kader van de ‘week
van de alfabetisering’ waren er
voorleesboekjes in
verschillende talen. Ouders en
oudere kinderen van onze
school lazen voor in hun eigen
taal.

Dank aan de kinderen en
ouders!
Voor meer nieuws over de
school kijk op onze nieuwe
website:
www.taalschoolutrecht.nl

Met vriendelijke groet, ook namens het team, Jenny Olsthoorn
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Bericht uit de onderbouw
Fijne vakantie!
Het is bijna herfstvakantie. In Utrecht
is er van alles te doen, maar wat?
Hieronder staat een paar tips. Wil je
graag een houtzaagmolen van
binnen bekijken? Bezoek dan ‘Molen
de Ster’ in Lombok. Dat kan elke
zaterdag tussen 13:00 en 16:00 uur.
Soms draaien de wieken! Er is ook
een kinderboerderij. Kijk op
www.molendester.nu
Herfst, herfst wat heb je te koop?
Honderdduizend bladeren op een hoop
Zakken vol met wind
Ja, mijn kind
Ik weet niet of jij dat aardig vindt?
In de klas hebben we een herfsttafel en daar is zoveel op te zien!
De eikel, de kastanje, de beukennoot, de paddenstoel, het blad, de
egel en de spin!
Kriebel krabbel kriebel krabbel kriebel krabbel
De één heet Piet
De andere Daan
Kriebel krabbel kriebel krabbel kriebel krabbel
Ffffffff, weg is Piet!
Fffffff, weg is Daan!
Daar komen ze, daar komen ze,
Daar komen ze weer aan!
Kriebel krabbel kriebel krabbel kriebel krabbel.
We hebben nieuwe gymmaterialen in het speellokaal! We kunnen zo
fijn gymmen!

Het is kinderboekenweek van 7-18
oktober. Het thema is ‘raar… maar
waar’. `

Denk maar aan ruimtevaart,
uitvindingen en dinosaurussen. In
deze periode kun je leuke dingen
doen in elke bibliotheek in Utrecht.
Zo komt Hakim van Sesamstraat
op zaterdag 17 oktober om 13:30
uur naar de bibliotheek in Kanaleneiland. Ga naar de website om het
programma te zien en te reserveren:
www.bibliotheekutrecht.nl.
Op zondag 18 oktober zijn er vanaf
11:00 uur ’s ochtends voorstellingen,
workshops, rondleidingen, proefjes
en andere activiteiten die kinderen
kunnen proberen. Kijk op de website
om het programma te bekijken. In
het Aboriginal Art Museum
Utrecht (AAMU) zijn ook leuke
activiteiten georganiseerd.

Veel plezier!
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Kalender
Herfstvakantie
> Zaterdag 17 oktober – zondag 25 oktober (één week)
De school is één week dicht en gaat weer open op maandag 26 oktober. Dan zijn alle kinderen welkom
om 8.25 uur.
> Op vrijdag 13 november hebben alle juffen en meesters een studiedag en zijn de kinderen vrij
> Op woensdagmiddag 25 november is er een rapportmiddag

Logopedie
Hallo!
Mijn naam: Aafke Ebbers- de Kruijff
Werk: logopedist bij logopediepraktijk de Praatmaatgroep
Waar: Taalschool Het Mozaïek
Wanneer: iedere vrijdag
Wat is logopedie?
Logopedie helpt u of uw kind wanneer er problemen zijn in de volgende gebieden:

Vragen? Welkom op het spreekuur!
Wanneer: iedere vrijdag tussen 8.30-9.00 uur
Waar: de tweede verdieping van de Taalschool
(volg de pijlen vanaf de ingang naar de 2e verdieping)
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Bericht uit de bovenbouw
Wat doen ze toch in Instroomgroep Tijgeroog?
Tomaat, komkommer, wortel en druiven. Wat hebben wij toch gezond gegeten de afgelopen weken op
school! Het was ‘de week van de Pauzehap’! Tijdens de pauze hebben de kinderen lekker gezond
gesnoept.
Er zijn drie nieuwe kinderen in de groep gekomen. Welkom Tareq, Sana en Kali! Het is altijd weer leuk
om nieuwe kinderen in de groep te verwelkomen. Kennis maken doen we door middel van een
namenspel met de bal. Wat fijn dat de kinderen die al langer in de groep zitten zo goed de nieuw
kinderen kunnen helpen. In hun eigen taal en ook in het Nederlands.
We hebben met rekenen veel geleerd over het geld: De euro, het briefje, de munt en hoe is het om met
de euro te betalen. Overal in de klas waren er spullen te koop.

Spel van de week: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is…”

Wist u dat ...
… Sinterklaas op zaterdag 14 november in Meppel verwacht wordt.
… Sinterklaas ook Utrecht niet vergeet met een bezoek te vereren en dit doet op zondag 15 november
… we elk jaar op 5 december het sinterklaasfeest vieren en dat op school op vrijdag 4 december doen.
… we dit feest al sinds de 15e eeuw vieren.
… kinderen hun schoen zetten met een mooie tekening voor sinterklaas of lekkers voor het paard erin.
… het paard van Sinterklaas Amerigo heet.

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP
Aan alle ouders met kinderen in de eindgroep! Help uw kind door regelmatig in de agenda van uw
kind te kijken of informeer eens naar het huiswerk.
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