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Nieuws van de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
Het is alweer herfstvakantie! Alle leerlingen en meesters en juffen van Taalschool Utrecht
hebben superhard gewerkt aan de Nederlandse taal en aan de andere vakken in de school.
Iedereen heeft wel een hele fijne en rustige vakantie verdiend. Zeker in deze onzekere en
spannende tijd is het belangrijk goed op elkaar en onszelf te letten. Het is zeer belangrijk ons
aan de gestelde regels van de overheid te houden. Als er klachten zijn blijf thuis, zorg dat er
getest wordt en laat het de school weten. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat uw
kinderen goed en veilig onderwijs kunnen ontvangen op school.
Er is natuurlijk ook leuk nieuws te melden; juf Miriam heeft een prachtige zoon gekregen en juf
Doortje een prachtig meisje. Juf Titia zal met zwangerschapsverlof gaan en juf Nelleke zal de
nieuwe juf van de groep worden naast juf Martine. Juf Maud zal na de vakantie niet meer
ondersteunen op locatie Leidsche Rijn maar zal in de nieuwe kleutergroep staan naast onze
nieuwe collega: juf Marijke!
Heel graag wens ik u met de kinderen een hele fijne en vooral veilige herfstvakantie. Blijf
gezond.
Tot dinsdag 27 oktober op school!

Hartelijke groet,
Jenny Olsthoorn
Directeur Taalschool Utrecht

Kalender
Maandag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Vrijdag

19 oktober- zondag 25 oktober
26 oktober:
24 november:
4 december:
18 december:

Herfstvakantie; leerlingen vrij, de school is dicht
Studiedag 2, leerlingen vrij de school is dicht
Studiedag 3, leerlingen vrij de school is dicht
Sinterklaas, leerlingen middag vrijdag
Start Kerstvakantie; leerlingen middag vrij

Nederlands leren op school:
Groep 3 t/m 8
Vorige week zijn we in de groepen 3 t/m 8 begonnen met het thema
‘Lichaam en kleding’. Dit thema zal vier weken duren. De kinderen
leren heel veel nieuwe woorden die horen bij dit thema. Ze leren
woorden die horen bij het lichaam maar ook woorden die horen bij
de dokter, het ziekenhuis en de tandarts. Ook leren de kinderen de
Nederlandse woorden bij de kledingstukken zoals: de broek, de trui
en de riem. Wist u dat uw kind per week bijna zeventig nieuwe
Nederlandse woorden leert?
Groep 1/2
De kinderen van groep 1/2 werken rondom het thema ‘Herfst’. Ook zij
leren de Nederlandse woorden bij de kledingstukken. De kinderen
leren ook woorden die horen bij het weer zoals de wind, de regen en
waaien. De kinderen spelen en werken rondom dit thema. Er is zelfs
een echte herfst ontdekhoek waarin de kinderen kunnen spelen met
materialen als kastanjes en dennenappels.
Groep 8
De kinderen uit groep 8 van juf Sara ronden deze week het thema ‘op
ontdekking’ af. Ze hebben veel moeilijke woorden geleerd. Ze hebben
bijvoorbeeld woorden geleerd die horen bij de vulkaan en bij het
zonnestelsel. Vraagt u maar eens aan uw kind welke Nederlandse woorden het al kent. Na de
vakantie gaat juf Sara beginnen met het thema eten.

Sociaal Emotioneel Leren
Voor de lessen van Sociaal Emotioneel Leren (SEL) hebben de leerlingen de afgelopen weken
geoefend met het aangeven van hun emoties. In elke klas hangt een emotiemeter waar je
kunt aanwijzen hoe je je voelt. Verder is er geoefend met een goede luisterhouding, het
begroeten van elkaar, een kalme houding, samen spelen en het oefenen met ‘stop zeggen’.
Na de herfstvakantie staat de ‘verantwoordelijkheid voor de klas’ op het programma.

Kinderboekenweek 2020: “En toen?”
Van 30 september tot en met 11 oktober was de Kinderboekenweek. We hebben veel gelezen
in mooie, spannende, grappige kinderboeken over vroeger, bijvoorbeeld over dino’s, ridders
en kastelen. We hebben zelf gelezen, de juf of meester heeft voorgelezen en we hebben
geknutseld over de boeken die we hebben gelezen. Lezen is leuk!!

En lezen is natuurlijk ook belangrijk om de Nederlandse woorden te leren. U kunt in de
bibliotheek terecht om boeken te lenen. Het lidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar is gratis.
Op onderstaande link vindt u de vestigingen van de bibliotheek in Utrecht. Hier kunt u kijken
welke bibliotheek voor u het dichtstbij is.
https://www.bibliotheekutrecht.nl/klantenservice/vestigingen-openingstijden.html
Schoolfruit

Van 9 november t/m 16 april krijgen alle leerlingen op school gratis drie porties groente en
fruit per week. Dit schoolfruit is extra, het is belangrijk dat de leerlingen ook elke dag zelf fruit mee
naar school nemen. De project over fruit en groene heet EU-Schoolfruit, een kans om kennis te
maken met nieuwe soorten fruit en groenten. Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde
voeding. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en
groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! Op naar een lekker en gezond
schooljaar!

Taal & Ouders
Taal & Ouders is een onderdeel van Taal doet meer. Vrijwillige taalcoaches geven taalcoaching
aan een groep ouders. Nadat de kinderen naar school gebracht zijn, gaan de ouders zelf de
schoolbanken in om hun Nederlands te verbeteren. De lessen en het lesmateriaal sluiten zoveel
mogelijk aan bij de opvoedingsvragen van ouders en de materialen van school, zoals
nieuwsbrieven en oudergesprekken. Zo combineren we taaldoelen en inhoudelijke doelen rond
school en opvoeding.
Let op: Taal & Ouders is geen taalschool. We werken met vrijwillige taalcoaches, één keer in de
week. De bijeenkomsten zijn vooral gericht op spreekvaardigheid. Als ouders intensief de taal
willen leren raden we hen aan lessen te volgen bij een formele taalschool. Wij kunnen hen
hierover adviseren. De training voor de locatie Leidsche Rijn en Ondiep vinden plaats in locatie
vlakbij school.
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden dan kunt u mailen naar de locatieleider van
Taalschool Utrecht; Marten van Straten; m.van.straten@taalschoolutrecht.nl
Bezoek ook onze website. www.taalschoolutrecht.nl voor meer nieuws en informatie

