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Nieuws van de directie 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Het lijkt me goed om met u te delen dat ik heel trots ben op het team van Taalschool Utrecht. 

Alle mensen in de school werken zeer hard om zo goed mogelijk Taalonderwijs te verzorgen in 

de school. Een prachtige uitdaging met de wereld in 1 school.  

Op dit moment hebben wij leerlingen van 60 nationaliteiten! Ook op deze leerlingen ben ik 

ongelofelijk trots. Iedere dag werken zij heel hard om de Nederlandse taal zo goed mogelijk te 

spreken, te lezen, te rekenen en ook om respectvol omgaan met elkaar en ieders cultuur.  

Afgelopen dinsdag was wel een hele rare afsluiting van het jaar. Gelukkig is het gelukt van alle 

leerlingen op een goede manier afscheid te nemen en ze de juiste spullen mee te geven voor 

thuis. Natuurlijk zien we op school ook de grote uitdaging van het thuisonderwijs en we vragen 

u dan ook met klem uw kind zo goed mogelijk te begeleiden en met de leerkracht contact op 

te nemen bij vragen of zorgen. Juist in deze tijden is contact maken erg belangrijk.  

Taalschool Utrecht en de groepen 7 en 8 zijn in de vakantie wel 5 keer te bewonderen op 

televisie bij de kerstspecial van Kinderen voor Kinderen!  

De uitzending zal plaatsvinden op: 

• Zaterdag 19 december NPO3/ZAPP om 09:25 en 15:20 

• Maandag 21 december NPO3/ZAPP om 16:35 (herhaling) 

• Vrijdag 25 december NPO3/ZAPP om 10:45 (herhaling) 

• Zaterdag 26 december NPO3/ZAPP om 08:00 (herhaling) 

Gaat u ook kijken?  

4 januari zijn wij weer telefonisch en online bereikbaar.  

Tot slot wil ik u een hele fijne vakantie wensen met uw gezin. Zorg goed voor elkaar en blijf 

gezond. Hopelijk zien we elkaar snel weer. 

Hartelijke groet, 

Jenny Olsthoorn 

Directeur Taalschool Utrecht 
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Kalender 
 

Zaterdag  19 december – zondag 3 januari Kerstvakantie; leerlingen vrij 

Maandag  4 januari- zondag 17 januari  Thuisonderwijs, de school is dicht 

Donderdagmiddag 28 januari   leerlingen vrij de school is om 12.15/12.30 dicht  

Vrijdag 29 januari    Studiedag 4, leerlingen vrij de school is dicht    

Zaterdag 20 februari- zondag 28 februari Voorjaarsvakantie; leerlingen vrij 

 

Nederlands leren op school: 

Nederlands in groep 1/2 

De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 1/2 

gewerkt rondom het thema Sinterklaas en kerst. Ze 

hebben veel nieuwe woorden geleerd en mooie dingen 

gemaakt. 

Na de kerstvakantie gaan de kinderen vanuit huis werken 

rondom het thema ‘ziek zijn ‘. De leerkrachten hebben 

filmpjes opgenomen waarmee de kinderen nieuwe 

woorden kunnen leren. 

Nederlands in groep 3 t/m 8: 

De afgelopen weken hebben de leerlingen uit groep 3 

t/m 8 veel nieuwe woorden geleerd rondom het thema 

natuur. Ze hebben bijvoorbeeld de Nederlandse namen 

van de dieren en woorden die horen bij het park en het 

bos geleerd. Natuurlijk hebben we ook woorden geleerd die horen bij de feesten in december. 

Na de kerstvakantie beginnen we met het thema ‘vrije tijd’. De kinderen gaan dan woorden leren 

die bijvoorbeeld horen bij het zwembad, de verjaardag of bij verschillende sporten. 

De leerkrachten sturen elke dag een link naar een filmpje 

door waarin de woorden die de kinderen moeten leren 

worden uitgelegd. Leuk om samen met uw kind te kijken 

en te leren! 

Nederlands in groep 8: 

De leerlingen van de groep 8 hebben de afgelopen 

weken gewerkt rondom het thema eten. Uw kind kan u nu 

vast vertellen hoe de spullen in de keuken in het 

Nederlands heten. 

Na de kerstvakantie start er ook voor groep 8 een nieuw 

thema: beroepen. De kinderen gaan de namen van 

verschillende beroepen en de woorden die hier bij horen 

leren. 

 



Sinterklaas 

Op 4 december kwam Sinterklaas weer naar Taalschool Utrecht en wat was het gezellig! Zowel 

op locatie Ondiep en locatie Leidsche Rijn kwam Sinterklaas met zijn pieten een kijkje nemen. 

Wat wist hij toch weer veel over ons te vertellen.   

Veel kinderen hadden allemaal leuke en goede vragen voor Sinterklaas, over het paard, de 

cadeautjes, de pieten etc 

Ook hadden kinderen liedjes geleerd en werd er gezongen voor de Sint. Er werd zelfs op de 

dwarsfluit gespeeld voor Sinterklaas.  Natuurlijk hebben alle kinderen ook een cadeautje 

gekregen!  

 

Kortom het was een onvergetelijke leuke dag.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gym 

Op woensdag of vrijdag hebben de kinderen gymles! Juf Marlijn is onze gymjuf. Tijdens de 

gymles spelen we veel verschillende spellen met elkaar. We oefenen bijvoorbeeld met ver- en 

hoogspringen, basketballen en balanceren. Bij veel spellen leren we om samen te werken en 

elkaar te helpen. De afgelopen periode hebben we ook les gehad van twee sportmeesters. Zij 

hebben ons veel over de sport judo en volleybal geleerd.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Instagram: tsu030 

Facebook: Taalschool Utrecht 

website: www.taalschoolutrecht.nl 


