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Beste ouder (s), leerlingen en geïnteresseerde  
 

Gelukkig nieuwjaar! We zijn weer gestart! 

Wij wensen iedereen een fantastisch mooi 

2014 toe. Wij hopen dat de afgelopen periode 

voor een ieder fijn en zinvol is geweest.  

Thuis wordt de agenda weer gepland voor het 

komende jaar en worden de losse 

puzzelstukjes ingepast.  Wij hopen u te helpen 

met deze puzzel, door in de nieuwsbrief 

aandacht te besteden voor de volgende zaken: 

 

 Schaatsochtend Wädenswil 

 Terugkomdagen Wallisellen 

 Bezoek Jacques Vriens en gastverblijf 

gezocht 

 Inventarisatie dagschool 

 Kalender 
 

Deze nieuwsbrief wordt ook op onze website 

geplaatst. www.ntc-zurich.ch 

 
Schaatsochtend 18 januari 2014 
Het is bijna zover. Iedereen kijkt er altijd graag 

naar uit.: schaatsen met de Oranje Koe. 

 

Jullie zijn van harte uitgenodigd om met je 

vader, moeder en/of verzorger samen met ons 

het nieuwe jaar in te schaatsen. 

 

Wij trakteren op een ijsbaan en echte 

Hollandse erwtensoep met worst. 

 Wees op tijd want de soep is zo op! Tot dan, 

tot zaterdag 18 januari 2014 op ijsbaan Wädi 

 

Lees verder……(waar, wanneer) 

 

Terugkomdagen voor leerlingen 

van Wallisellen. 
 

Terugkomdagen zijn altijd bijzonder, zo 

omschreef een van de leerkrachten de 

jaarlijkse ‘inhaaluren’ van een NTC school. 

 

Als NTC school moeten we voldoen aan de 

vereiste contact-/lesuren. Onze locatie in 

Wädenswil en Wallisellen verschillen met 

elkaar in lesuren. Om dit te compenseren 

plannen we elk jaar een 3-tal terugkomdagen 

in Wallisellen.   
Schrijf ze alvast in uw agenda!    Voor de data 

via de website……. 

 

Elke terugkomdag start om 9:00 uur en is om 

12:00 uur afgelopen. De lessen zullen 

gevarieerd zijn en er zal voldoende aandacht 

zijn om de paar uurtjes op een bijzondere 

manier in te vullen.  

 

Data: zaterdag 1 maart, 5 april en 24 mei 2014 

 

Bezoek Jacques Vriens en 

gastverblijf gezocht 

 
In het kader van de leesbevordering 

organiseert De Oranje Koe elk jaar een bezoek 

van een Nederlandse schrijver.  

Op zaterdag 29 maart bezoekt Jacques Vriens 

onze school. 

 

Het belooft een bijzondere dag te worden die 

de kinderen niet snel zullen vergeten.  

 Jacques Vriens heeft heel veel kinderboeken 

geschreven en is heel bekend geworden met 

zijn boeken over  Meester Jaap en 

Achtstegroepers huilen niet. Wil je meer weten 

kijk dan op deze website 

http://www.jacquesvriens.nl/ 

De voorbereidingen voor het bezoek zijn in 

volle gang. Als Jacques Vriens naar een school 

in het buitenland komt,  neemt hij graag zijn 
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echtgenote mee. Het  lukt dan vaak hem onder 

te brengen in een gastenverblijf van ouders. 

Dat is voor hem aangenamer dan een hotel en 

het bespaart de school kosten.  
Het zou 

prettig zijn als 

u, als ouders, 

ons zou 

kunnen 

helpen bij het 

onderbrengen 

van Jacques Vriens. Heeft u een huis met 

extra ruimte waar Jacques en zijn vrouw 

voor een aantal dagen kunnen verblijven? 

 

Indien u een mogelijkheid heeft, wilt u dan 

a.u.b. spoedig  contact opnemen met meester 

Jaap (Geertsema)?  

 

En wie weet, vertelt Jacques Vriens een mooi 

verhaal. Voor het slapen gaan! 

 

Zodra het programma rond is zullen we u 

uitgebreid informeren.   

 

Inventarisatie dagschool 
 

We vinden het belangrijk om te weten waar uw 

kind(eren), naast het NTC onderwijs, zijn of 

haar dagonderwijs volgt.  

Leerlingen krijgen binnen het NTC-onderwijs 

gemiddeld 3 uur per week, 120 uur per jaar 

taalonderwijs inclusief cultuur activiteiten. In 

Nederland krijgen leerlingen in het primair 

onderwijs ongeveer 7 uur per week 

Nederlands taalonderwijs. In het voortgezet 

onderwijs is dit ongeveer 3 uur. Verder 

schrijven, lezen, spreken en horen de 

leerlingen in Nederland zowel op school als 

daarbuiten veel meer Nederlands.  
 

Het is dan ook voor onze school een uitdaging 
om te blijven aansluiten bij de kerndoelen, 
exameneisen (en de referentieniveaus). De 
Oranje Koe probeert de 120 contact uren per 
jaar zo goed mogelijk en zinvol te gebruiken. 
Elk jaar evalueren we deze 120 uur en het is 
hierbij belangrijk de juiste keuzes te maken in 
de methode. 
 

Vaardigheden van dagschool gebruiken 

Kinderen worden op de dagschool ook 

taalvaardig gemaakt. Een deel van deze 

taalvaardigheden kunnen zij gebruiken om 

versneld door het Nederlandse aanbod van het 

NTC-onderwijs te gaan. Een voorbeeld is de 

leerlijn leesvaardigheid: Een leerling leert op 

de dagschool hoe gebruik te maken van de 

tekstindeling, de illustraties, de titel om zo bij 

begrijpend lezen snel te beoordelen 

wat voor een soort tekst het gaat 

lezen. Deze vaardigheid komt ook 

terug in het NTC-onderwijs. Door 

gebruik te maken van wat de 

kinderen op de dagschool hebben 

geleerd kan de leerkracht versneld 

door deze stof. 

 

Op welke dagschool zit u kind, volgt 

het het Zwitserse of het 

internationale schoolsysteem? 

We willen dit graag inventariseren 

en vragen u dan ook de informatie 

over de dagschool met ons te delen. De link 

krijgt u persoonlijk opgestuurd in de loop van 

de volgende week.   

Wij kijken uit naar uw medewerking!  
 

 

 

DOK ENQUETTE DAGSCHOOL 
 

 

Agenda 
 

De kalender is aangepast. Klik voor een 

overzicht!  

Hartelijke groeten namens bestuur en team, 

 

Arjen Stavenuiter 

NTC Zürich De Oranje Koe 

W      www.ntc-zurich.ch 

FB     De-Oranje-Koe-facebook  
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