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Nieuws van de directie 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Het is alweer meivakantie. Twee weken om een beetje bij te komen van het harde werken. In 

de klassen wordt er keihard gewerkt door leerkrachten en leerlingen om zoveel mogelijk 

Nederlands en andere vakken te leren. 

Toen er geen Corona was werd er soms voor gekozen om de lessen groepsdoorbroken te 

geven. Zo konden de meeste kinderen instructie krijgen op hun eigen niveau. Doordat we de 

klassen niet meer mogen mengen is ieder kind op eigen niveau helpen een nog grotere 

uitdaging geworden. Daarnaast steken we ook veel energie in sociaal emotioneel leren en 

welbevinden van de kinderen in de klas. Na de meivakantie krijgen we een aantal nieuwe 

onderwijsassistenten in de school om in de klassen te ondersteunen bij deze mooie uitdagingen.  

Heeft u trouwens de nieuwe mondkapjes van de medewerkers gezien? Een vrolijk hallo in veel 

talen! Leuk toch? Voor nu een hele fijne en veilige vakantie. Geniet van alles wat Utrecht te 

bieden heeft en zorg goed voor elkaar. Tot 17 mei! 

Hartelijke groet, 

Jenny Olsthoorn 

Directeur Taalschool Utrecht 
 

Kalender 
 

Zaterdag  1 mei- zondag 17 mei  meivakantie; leerlingen vrij 

Maandag  17 april    1e schooldag na de vakantie 

maandag 24 mei     Tweede pinksterdag; leerlingen vrij 

Dinsdag 22 juni     leerlingen middag vrij (12.00 uur) 

Maandag 28 juni     Studiedag; leerlingen vrij 

 

Bent of gaat u verhuizen: 

Geef het adres door aan de school! 

administratie@taalschoolutrecht.nl 
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Koningsspelen 

Lang leve koning Willem- Alexander! Wat hebben we een heerlijke 

Koningsspelen gehad. Alle groepen hebben buiten kunnen spelen met 

nieuw buitenspeelmateriaal. Binnen heeft iedereen zich in de klas goed 

vermaakt met de spelletjes. We gingen samen ontbijten, kronen maken 

schminken, sjoelen, kralen rijgen, dansen, en nog heel veel meer. In de 

pauze hebben we een heerlijke stroopwafel gegeten en een glas 

limonade gedronken. En wat zag iedereen er 

feestelijk uit. Wat een topdag! 

 

 

 

 

Mondeling Nederlands  

We zijn inmiddels alweer een paar weken op school. In alle 

groepen wordt hard gewerkt om heel veel Nederlands te leren.  

 

Groep 1/2 werkt rondom het thema Groei en bloei. Er worden 

plantjes gezaaid, mooie werkjes gemaakt en nieuwe woorden 

geleerd. We zien veel kinderen vol trots hun plantje mee naar huis 

nemen. U kunt thuis ook activiteiten rondom dit thema doen. 

Bijvoorbeeld samen met uw kind plantjes zaaien en buiten kijken 

naar alles wat groeit en bloeit zoals de bloemen en de jonge 

eendjes in de sloot. 

 

In de groepen 3 t/m 8 leren de kinderen woorden rondom het 

thema Verkeer zoals: de straat, de trein en de brug. Op onze 

website (www.taalschoolutrecht.nl) staan een aantal 

praatplaten. Leuk om samen met uw kind over te praten. 

Wist u dat uw kind elke dag tussen de tien en twintig nieuwe 

woorden leert? Super knap! 

 

 

 

De kinderen van groep 8 van juf Sara leren welke belangrijke 

gebeurtenissen hebben plaatsgevonden tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Ze hebben ook geleerd dat we dat herdenken 

op 4 mei. Op 5 mei vieren we de vrijheid in Nederland. De 

kinderen maken over het onderwerp een tijdlijn met tekst en 

afbeeldingen. Na de meivakantie gaat groep 8 verder met 

het thema ‘natuur’. 

 

 

 



Meertaligheid  

Op 25 maart hadden de juffen en meester een studiedag over 

meertaligheid. We hebben met elkaar gedeeld hoe we de 

thuistalen van de kinderen nog meer kunnen vieren en inzetten in 

de klas en op school. Op de foto ziet u wat er zoal in de klassen 

gebeurt. 

Wist u dat wij meerdere anderstalige boeken in school hebben? En 

dat uw kind deze ook mag lenen om thuis (met u) te lezen? Vraag 

ernaar bij de leerkracht van uw kind.  

Ook in de openbare bibliotheek zijn er veel boeken in andere 

talen te leen! 

 

 

 

Vakantie Tips: 

Utrecht is een stad met veel mooie groene parken waar van alles te doen is.  In elk park is wel 

iets: een wandeling, een speeltuin of een kinderboerderij.  

Tips van parken in de buurt 

Zuilen > Julianapark (Bus 3 naar Marnixlaan)  

Overvecht > Het Gagelbos (Bus 122 naar Fort De Gagel) 

Kanaleneiland > Park Transwijk (Bus 10 naar Vasco da Gamalaan) 

Leidsche Rijn > Maximapark (Bus 11 naar Parkzichtlaan) 

Zoeken jullie nog een leuke speeltuin? Kijk op https://elkespeeltuin.nl/ 

 

 

 

 

Taalschool Utrecht heeft ook online platforms. Neemt u daar ook een kijkje? 

Instagram: tsu030 

Facebook: Taalschool Utrecht 

website: www.taalschoolutrecht.nl 

https://elkespeeltuin.nl/

