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Start schooljaar 
Dinsdag 1 september stonden onze leerlingen te trappelen om 
weer aan het werk te gaan in de taalklas en dat gold ook voor 
ons allemaal! Wat was het fijn om iedereen weer in goede 
gezondheid te zien! Van rustig opstarten was geen sprake, ze 
wilden aan het werk! Alle kinderen hebben nog wel even 
verteld over hun vakantie. Sommige kinderen hadden niet zo 
veel gedaan, andere kinderen waren veel wezen zwemmen bij 
de zegerplas, hadden gebabecued thuis en een meisje was 
naar haar familie in Polen geweest.  
Fijn dat iedereen zoveel zin had om weer naar school te gaan! 

 
Ook dit jaar zitten we met de taalklas in de Jenaplaneet. We hebben een lokaal extra 
gekregen. Daarom zijn we gewisseld van lokaal en hebben we nu meer ruimte met de 
kinderen. Dat is heel fijn! Ons tweede lokaal richten we (thematisch) in voor de 
woordenschat lessen en alle lessen die in kleine groepen gegeven worden (zoals 
bijvoorbeeld begrijpend lezen). We zijn heel blij met de extra ruimte welke ons meer 
mogelijkheden biedt! 
 
 
Thema’s 
De komende twee weken wordt er gewerkt aan het thema 
zomer. Alle leerkrachten hebben de woordenlijst 
ontvangen van de woorden die geoefend worden in de 
taalklas tijdens de woordenschat lessen. Na het thema 
zomer zal er gewerkt worden aan het thema ‘wonen’.  
 

 
 
 
 
  

 



 
Groepssamenstelling  
Dit schooljaar zijn we gestart met 13 leerlingen. Voor het eerst sinds de taalklas opgesricht 
is was er geen instroom direct na de zomervakantie. We vermoeden dat de coronasituatie 
hier ook invloed op heeft.  
 
Binnenkort start wel een nieuwe leerling, Kacper. Kacper zit in groep 6 op De Rank en komt 
uit Polen. We wensen hem veel plezier en succes bij ons! 
 
 
Klanken 
De periode worden er woorden geoefend met de klank ‘h’. Ook 
het gebaar van de ‘h’wordt aan de kinderen aangeleerd. Elke 
dag oefenen de leerlingen de uitspraak, gebaar en woorden op 
te schrijven met deze klank.  
Verder wordt de ‘g’ aangeboden en hierna de ‘z’en vervolgens 
de ‘v’. Tijdens het oefenen van de nieuw aageboden klanken 
wordt er ook onderscheid gemaakt tussen de nieuwe klank en 
de klank die hier dichtbij ligt. De ‘h’  en de ‘g’, de ‘v’ en de ‘f’, ‘z’ 
en de ‘s’. 
 

 
 
 
Vanuit de taalhulp 
Ook Jolanda is weer gestart met het ondersteunen van de kleuters en oudere kinderen in de 
omliggende dorpen. Fijn dat zij ook nog wat ruimte in haar agenda heeft om leerkrachten te 
ondersteunen met vragen en/of een observatie.  
Dit geldt voor iedereen. Heb je vragen over de begeleiding van nieuwkomers in je school, 
neem dan contact met ons op en dan kan Jolanda wellicht met je in gesprek hierover! 
 
Nieuw aanmeldingsformulier 
Als het goed is hebben jullie allemaal een nieuw aanmeldingsformulier ontvangen. Graag 
vanaf nu deze gebruiken bij een nieuwe aanmelding! Bedankt! 

 



 
Vrijwilligers, onderwijsassistenten, leerkrachten 
Ook dit jaar staan Anja en Caroline voor de klas. Nini en 
Trees ondersteunen hen als onderwijsassistenten. 
Daarnaast is Jolanda ook nog steeds als vrijwilliger bij 
ons aan het lezen met alle kinderen en helpt ze hen ook 
bij hun werk.  
Voor de dinsdag zijn we nog op zoek naar een 
vrijwilliger die het leuk vindt om bij ons in de taalklas te 
komen helpen van 8.30 -12.00uur.  
Mocht je iemand weten laat ons dit dan weten 
(taalklas.taalhulp.rijnstreek@gmail.com) Bedankt alvast! 

 
 
 
Ouder/leerkracht gesprekken 
Zoals eerder gecommuniceerd gaan we de gesprekken dit jaar anders doen.  De ervaring 
leert namelijk dat er veel leerkrachten niet aanwezig waren bij de gesprekken.  
Als leerkracht krijg je daarom na 13, 26 en 39 weken onderwijs van de leerling(en) uit je klas 
een uitnodiging voor een gesprek. Met de Anja of Caroline stem je de vorm af (telefonisch, 
videobellen of persoonlijk). De ouders worden ook uitgenodigd rond dat moment voor een 
gesprek met Anje of Caroline. We hopen op deze manier alle leerkrachten structureler te 
spreken over de voortgang van de leerling(en). 
 
 
In week 42 verschijnt de volgende nieuwsbrief. 
 
 
 
Team Taalklas Nieuwkomers 
Anja, Caroline en Margriet 
taalklas.taalhulp.rijnstreek@gmail.com 
tel. 06-51219884 
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