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Dag ouders,

Nog 4 weken te gaan voordat de zomervakantie begint. Weken vol hard werken, leren en
afscheid nemen.
Drie meesters zijn vader geworden! Meester Marten en meester Frank hebben een zoon gekregen
en meester Geert een prachtige dochter. Locatieleider Marijn en juf Miriam zijn met
zwangerschapsverlof. Esther van Zoest is de nieuwe locatieleider op De Maria.
Ruim 150 leerlingen zijn klaar voor de stap naar een school in de buurt. Er wordt hard gewerkt door
onze intern begeleiders om voor iedereen een passende plek te vinden. De laatste week van het
schooljaar staat in het teken van afscheid en schoolreis. Waar we naar toe gaan blijft nog even
een verrassing!
Tijdens Talententijd in de laatste schoolweek hoop ik u allen te zien op school. Houdt u er rekening
mee dat de school geen toestemming mag geven om eerder op vakantie te gaan? Als u hier
meer informatie over nodig heeft bent u natuurlijk van harte welkom.
Morgen is het studiedag voor alle juffen en meesters. De kinderen hebben dan een dagje vrij.
Maandag 18 juni zien we jullie graag weer.

Met vriendelijke groet,
Jenny Olsthoorn
Waarnemend directeur Taalschool Utrecht

Kalender
Vrijdag

15 juni

Studiedag juffen/meesters: leerlingen vrij

Maandag

09 juli

Schoolreisje midden- en bovenbouw

Dinsdag

10 juli

Schoolreisje onderbouw

Vrijdag

13 juli

Laatste schooldag, uitstroom en talententijd

Zaterdag

14 juli - zondag 26 augustus

Zomervakantie: leerlingen vrij

Nieuws van de locatie Thorbecke
We werken in de onderbouw over het verkeer. We
spelen en werken over fietsen, auto’s, vliegtuigen en
nog veel meer. Op 1 juni worden alle groepen 1 en 2
door de bus opgehaald, we mogen mee naar de
wasstraat! We rijden langs het station. Er vertrekt een
trein. Als we bij de wasstraat zijn wordt de bus prachtig
schoon. Wij zitten in de bus en blijven gelukkig droog.
Op de terugweg zien we in de verte de Domtoren.
Daar wordt op school een tekening van gemaakt.
Het is prachtig weer op 29 mei. De zon schijnt. Het is
warm in de klassen op de Taalschool! Juf Irina heeft een goed idee. Ze haalt al het zand uit de
zandtafels en zet grote bakken op de speelplaats. Met een tuinslang van 30 meter vult zij de bakken met
lekker koud water. Alle kinderen trekken hun zwembroek, bikini of zwempak aan. Nu nog even insmeren
met zonnebrandcrème en het feest kan beginnen.

Nieuws van de locatie Ondiep
De afgelopen weken hebben alle leerlingen van
Taalschool Utrecht elke donderdagmiddag een
workshop gevolgd. De leerlingen hebben gedanst,
gerapt, gekookt, geknutseld en zelfs proefjes
gedaan. Het was fantastisch!

Nieuws van de locatie De Maria
De instroomgroepen zijn naar de kinderboerderij geweest,
de andere groepen naar Het Spoorwegmuseum. Ook was
er na schooltijd schilderles en skateboardles. Wij kijken uit
naar de laatste weken van het jaar, waarin we samen op
schoolreisje gaan en een spetterend afscheid gaan
voorbereiden voor alle leerlingen die gaan uitstromen.

Hulp gezocht
Op maandag 25 juni gaan we opruimen op de locatie Ondiep. We zoeken ouders die kunnen helpen
met het tillen van oude spullen van de zolder naar de container. Als u een paar uurtjes kunt helpen dan
bent u van harte welkom! We beginnen om 09.00 uur. Aanmelden kan bij meester Marten.

Werkzaamheden Ondiep
Zoals u gemerkt heeft wordt er gewerkt aan de straat voor de school. De planning is dat op 6 juli de
bouw klaar is en u weer van alle richtingen de straat kan inrijden. U kunt uw auto dan weer parkeren in
de straat en uw kind ophalen via de voorkant van de school.

