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Bericht van de directie
Beste ouders en kinderen van de Taalschool,
De herfstvakantie staat weer voor de deur ook al zou je het niet
zeggen met dat mooie weer van de afgelopen tijd. Vrijdag 14
oktober zijn alle kinderen vrij, omdat het personeel een studiedag
heeft. Een studiedag met een heel belangrijk onderwerp:
Ouderbetrokkenheid. Op welke manieren kunnen wij ouders
betrekken bij het onderwijs van de kinderen. Niet alleen met het
begeleiden tijdens uitstapjes of extra handen bij een activiteit of
feest, maar wat kunt u als ouder betekenen voor school. Samen zijn
wij verantwoordelijk voor de opvoeding en het onderwijs van de
kinderen. Wat vindt u belangrijk, wat kunt u voor ons betekenen,
hoe denkt u over de school? Zo maar wat vragen en hopelijk
kunnen we binnenkort met ouders overleggen over bepaalde zaken.
Er zijn al een paar mooie voorbeelden te melden waarbij ouders en
school heel nauw samenwerken. De taal mag geen struikelblok zijn.
We houden u op de hoogte.
Op tijd komen
Een heleboel kinderen komen samen met hun ouders altijd op tijd
op school. Ze gaan op tijd weg van huis, zorgen voor de goede
busverbinding of fietsen stevig door. Daar zijn wij heel blij mee, want
wij weten dat de afstand tussen huis en school soms erg groot is.
Een compliment voor deze ouders. Het is namelijk heel belangrijk
dat de leerkrachten op tijd met de lessen kunnen beginnen. En
natuurlijk gebeurt het wel eens dat de band lek is, de bus in de file
staat of het aankleden net iets langer duurt. Even bellen en
uitleggen waarom u later bent. Als uw kind ziek is of naar de dokter
of tandarts moet: altijd voor half 9 naar school bellen!
Wanneer het regelmatig niet lukt op tijd te komen of uw kind blijft
zonder bericht weg, dan volgt de Taalschool de volgende stappen:
1. Een gesprek met de leerkracht over de reden van te laat komen.
2. Een gesprek met de directie.
3. Een melding bij de gemeenteafdeling Leerplicht.
4. Een proces-verbaal van de leerplichtambtenaar.
Het zou fijn zijn als de eerste stap voldoende is om te zorgen dat
iedereen op tijd op school is en geen vervolgstappen nodig zijn.

Kalender
Op vrijdag 14 oktober zijn alle
kinderen vrij, omdat de juffen
en meesters een studiedag
hebben.
Herfstvakantie: zaterdag
15 oktober – zondag 23
oktober 2016.
De school is één week dicht en
gaat weer open op maandag
24 oktober. Dan zijn de
kinderen om 8.25 uur welkom
op de Mariëndaalstraat 25 en
Thorbeckelaan 5, op Ondiep
63 om 8.40 uur.
Op maandag 5 december komt
sinterklaas bij alle drie de
locaties op bezoek.
De rapportmiddag is gepland
op woensdag 7 december.

Nieuws van de website
Zaterdag 24 september had
het AZC een open dag. De
Taalschool was erbij op deze
open dag met een eigen
kraampje.

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 bovenbouw
Dit wordt deze keer verzorgd door leerlingen uit de bovenbouw zelf met
hun eigen verhaal en op hun eigen taalniveau.

Fijne herfstvakantie!
Museum Speelklok
Met de U-pas kunnen volwassenen
voor € 5,00 en kinderen voor € 2,50
naar museum Speelklok. Tijdens de
herfstvakantie kan iedereen het
interactieve sprookje van Peter en
de Wolf beleven.

Wist u dat ...
… Op de allereerste dag van de herfst en lente de dag en de nacht
exact even lang zijn
… Veel mensen bij het woord herfst denken aan spinnen. Dit klopt
eigenlijk niet, want spinnen zijn er het hele jaar. Alleen zijn spinnen
in de herfst volwassen geworden en daardoor beter te zien
… Ook paddenstoelen niet alleen bij de herfst horen. Je kunt het hele
jaar door paddenstoelen zien, maar omdat paddenstoelen een
vochtige omgeving nodig hebben, zie je er in de herfst veel meer
… Dauw echt bij de herfst hoort? De nachten worden kouder en de
grond koelt af. De waterdamp die in de warme lucht zit, wordt
waterdruppels
… Herfstspreuken van vroeger:
Houden de bomen hun bladeren lang, weest voor een strenge
winter bang/November met zijn regenvlagen, brengt verkoudheid,
jicht en andere plagen/Hebben katten in de herfst een heel dikke
vacht, dan wordt een strenge winter verwacht/Brengt de herfst ons
laat nevelvlagen, dan zal sneeuw ons in de winter plagen
… Het woord herfst een moeilijk rijmwoord is? Probeer maar eens wat
te rijmen op het woord herfst
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Rondleidingen
Elke zaterdag van 12.00 tot 15.00
uur en elke zondag van 14.00 tot
17.00 uur worden er gratis
rondleidingen door Utrecht
georganiseerd door Utrecht Free
Tours. De rondleidingen starten
bij de Domtoren!

Veel plezier!
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