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Beste ouder (s), kinderen en geïnteresseerde 

 

Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van dit 
schooljaar.  De tijd gaat snel. In deze  

nieuwsbrief vindt u vooral informatie over het 

komende 

schooljaar.  

Daarnaast is de 

uitnodiging 

onderaan deze 

nieuwsbrief 

toegevoegd 

voor de Oranje 

Koe Dag op 

zaterdag 23 

augustus 

2015,  

9:50 uur 

Op deze dag luiden we ons 

nieuwe schooljaar weer in!! Via de 

leerkracht van uw kind(eren) ontvangt u 

specifieke informatie vanuit de groep. En 

uiteraard wordt deze editie van de nieuwsbrief 

weer op onze website geplaatst: www.ntc-

zurich.ch  

Bedanken 
Het afgelopen jaar hebben ontzettend veel 

ouders ons weer ondersteund. Hetzij met een 

aantal helpend handen, kritische opmerkingen, 

assisteren in de klas en bij cultuurprojecten. 

Hartelijk dank voor alle medewerking. 

Volgend jaar willen we graag meer ouders 

betrekken bij ons onderwijs, met onderstaande 

link kunt u aangeven of u wel of niet 

geïnteresseerd bent om ons te ondersteunen. 

 
LINK hulp voor DOK 

 

Ook willen we graag onze leerlingen bedanken, 

die dit jaar in de vrije uurtjes, na de dagschool, 

Nederlandse DOK les hebben gekregen. Daar 

mag u trots op zijn.  

 
Tentoonstelling groep 1 en 2 

Wallisellen 
Op donderdag 5 juni hadden de leerlingen van 

groep 1 en 2 de ouders uitgenodigd voor een 

tentoonstelling.  
De ouders werden 
verwelkomd door de 
kinderen met een 
gedichtje. 
Vervolgens mochten 
de ouders een 
kaartje kopen bij de 

kinderen. De leerlingen gaven de ouders een 
rondleiding langs de kunstwerken die ze 
tijdens het thema kunst in de klas hadden 
gemaakt. De 
kinderen hadden 
een eigen 
Mondriaan 
gemaakt. Naar 
aanleiding van het 

verhaal "De Stip" hadden zij een 
stippenschilderij gemaakt. Ook hadden zij de 
letter K gemaakt van stroken gescheurd 
papier.  Na de rondleiding stond er een door de 
kinderen verzorgde borrel klaar. . Tijdens de 
borrel werd er nog 
gezellig 
nagepraat. De 
kinderen liepen 
trots in het lokaal 
rond en kijken 
terug op een 

geslaagde tentoonstelling. 
 

Opdracht, 

Voorbereiden, 

Afspreken en 

Voorlezen 
Op donderdag 12 juni heeft groep 4 van Juf 

Sabine, voorgelezen voor de allerkleinste. 

Ietwat zenuwachtig maar tijdens het lezen vol 

vertrouwen, 

lazen Maarten, 

Rynke, Luisa 

en Liselotte 

voor.  Super 

gedaan. ‘Leest’ 

naar 

meer………… 

 
 

 

http://www.ntc-zurich.ch/
http://www.ntc-zurich.ch/
https://docs.google.com/forms/d/1f9zKETqpw_hKL96LDO2wUHTBQPJMcSDfKpDlQGWxB1E/viewform?usp=send_form
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Personele zaken 
Met ingang van het nieuwe schooljaar is de 

bezetting van het team veranderd. Het DOK 

Team neemt afscheid van Juf Germa en 

ondergetekende. 

Juf Germa (groep 1,2 Wädenswil) heeft dit jaar 

aangegeven na de zomer te gaan stoppen met 

haar werkzaamheden als juf. Een nummer 1 

van een juf. Germa is van onschatbare waarde 

geweest voor de ontwikkeling van de Oranje 

koe zoals hij nu is, niet alleen voor de kinderen, 

maar ook voor het team en bestuur. Juf Germa 

is 10 jaar geleden begonnen met een rol in het 

bestuur, vanwege haar achtergrond als 

orthopedagoog is zij gaan lesgeven in groep 4, 

groep 8 en  groep 1,2. Germa vond het 

belangrijk om echt ‘voor de klas’ te gaan  heeft 

tussendoor ook de DIGI Pabo gedaan. Haar 

professionaliteit en vakkundigheid zullen we 

missen. Met haar ervaring, kennis en 

enthousiasme is de Oranje Koe haar dankbaar 

voor de afgelopen 10 jaar. Wij wensen juf 

Germa ontzettend veel 

plezier, liefde en geluk toe. 

Juf Germa, een echte 

nummer 1. 

 

 

Jaap Geertsema is benoemd in de functie van 

directeur/leerkracht. Wij wensen hem heel 

veel succes en hebben vertrouwen dat hij de 

kwaliteit, continuïteit en succes van de Oranje 

Koe met veel plezier zal waarborgen.

 Vanuit het bestuur 
Bedankt Juf Germa en Meester Arjen. 

  

Helaas markeert de laatste lesdag voor de 

leerlingen ook het afscheid van Juf Germa en 

Meester Arjen. Als bestuur van DOK willen we 

dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Beide 

hebben zich met hart en ziel ingezet voor de 

leerlingen en de school. Hun enthousiasme, 

kennis en inzet zullen we zeker missen. Het 

goede nieuws is dat we in Meester Jaap en Juf 

Emma waardige opvolgers hebben gevonden. 

  

Wij wensen Juf Germa en Meester Arjen veel 

succes en geluk in de toekomst. Bedankt! 

   

Namens het bestuur  

Rene Verel 

Voorzitter 

 

 

Directie wissel 
Via het bestuur bent u op de hoogte gebracht 

van mijn vertrek. Ik ( Arjen Stavenuiter) wil 

graag langs deze weg alle ouders, kinderen, 

team en bestuur hartelijk danken voor het 

afgelopen schooljaar.  Ik heb met ontzettend 

veel plezier, enthousiasme en inzet vorm 

gegeven aan mijn functie als directeur van 

DOK. Toch heb ik besloten te gaan stoppen. De 

combinatie van de werkzaamheden voor het 

DOK en mijn andere activiteiten zijn niet goed 

te combineren. De hoeveelheid tijd en energie 

die het werk als directeur met zich meebrengt 

heb ik onderschat. Ondanks de kleinschalig-

heid is  ‘De Oranje Koe’ een te serieuze school-

organisatie om er ‘even bij te doen’.                             

Ik gun de Oranje Koe dan ook een directeur die 

zich 200 % kan inzetten. Ik ben zeer blij dat 

het bestuur Jaap Geertsema bereid heeft 
gevonden deze taak op zich te nemen.  

Ik persoonlijk ben blij dat iemand uit de 
organisatie het werk voortzet en de 
onderwijskundige lijnen die zijn uitgestippeld, 
verder kan verwezenlijken. 

Ik wil nogmaals iedereen bedanken en wens 
jullie alle goeds toe. 

Arjen Stavenuiter 

 

Win boekenbonnen voor onze 

schoolbieb met de vragenlijst 

van het NOB 
Promotieonderzoek naar het taalgebruik van 

Nederlandse en Vlaamse kinderen in het 

buitenland  

 
Everdiene Geerling, onderwijsadviseur van NOB doet 

een promotieonderzoek aan de Universiteit van Tilburg 

naar het taalgebruik van Nederlandse en Vlaamse 

kinderen tussen de acht en twaalf jaar die in het 

buitenland wonen. De onderzoeksresultaten zullen 

dienen als basis voor het beleid in Nederland. Door meer 

te weten te komen over het taalgebruik van Nederlandse 

en Vlaamse kinderen in het buitenland krijgen deze 

kinderen uiteindelijk meer kansen.  
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Achtergrond 

Meer dan 10.000 Nederlandse en Vlaamse kinderen 

volgen Nederlands onderwijs in het buitenland. Zij 

verschillen op diverse gebieden; een aantal kinderen 

woont nog maar net in het buitenland, andere kinderen 

hebben nog nooit in Nederland of België gewoond. Zo 

verschilt ook het taalniveau van het Nederlands. 

Sommige kinderen spreken heel goed Nederlands, en 

anderen spreken een andere taal beter. Alle leerlingen 

volgen echter op een of andere manier Nederlands 

onderwijs en alle kinderen spreken in meer of mindere 

mate Nederlands. Dit promotieonderzoek brengt deze 

verschillen in kaart. 

 

Leerlingen, ouders en leerkrachten gezocht voor 

promotieonderzoek  

Er is een vragenlijst ontwikkeld voor kinderen tussen 

de acht en twaalf jaar die Nederlands onderwijs volgen. 

Daarnaast zijn er vragenlijsten voor ouders en 

leerkrachten. Voor elke vragenlijst is er een link naar een 

webpagina waardoor deze online ingevuld kan worden.  

 

Online vragenlijsten  

 

> Vragenlijst voor leerlingen tussen acht en twaalf 

jaar 

https://www.surveymonkey.com/s/StichtingNOB-

Leerlingen 

 

> Vragenlijst voor ouders 

https://www.surveymonkey.com/s/StichtingNOB-

Ouders 

 

 

Doe mee en maak kans op een cadeau- of boekenbon  

We hopen dat jullie even tijd vrijmaken om op de bank, 

kantoor of de ligstoel de vargenlijst in te vullen. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen over de vragenlijsten of over het 

promotieonderzoek in het algemeen, neem dan contact 

op met Everdiene Geerling. 

 

Groepsindeling 2014-2015 
De nieuwe groepsindeling zal vanaf juli naar u 

worden opgestuurd. U kunt dan inzien in 

welke groep en bij welke leerkracht u kind is 

ingedeeld. Op dit moment is de indeling nog 

niet helemaal zeker.  

 

Rapporten zullen, zoals gebruikelijk, digitaal 

naar u worden verzonden. 

 

 

Jaarplanning DOK 2014-2015 
Schrijf ze alvast in uw agenda of wacht op de 

digitale agenda. ( wordt voor de vakantie nog 

verstuurd) 

 

Vakantie dagen, eerste en laatste schooldag 

 

Voor Wädenswil ‘Schulhaus Untermosen’  
Eerste schooldag 20 augustus 

Herfstvakantie 8 en 15 oktober 

Kerstvakantie                17 en 24 en 31 december 

Sportvakantie    11 en 18 februari   

Paasvakantie 1 april  

Voorjaarsvakantie        22 en 29 april 

Laatste schooldag   24 juni  

Zomervakantie 1 juli tot en met 12 augustus ‘15 
 

Voor Wallisellen ‘ISZN’ 
Eerste schooldag 21 augustus 

Herfstvakantie               9 en 16 oktober 

Kerstvakantie                 18 en 25 december en 1 januari 

Sportvakantie    12 en 19  februari 

Paasvakantie 2 april 

Voorjaarsvakantie 23 april en 30 april 

Hemelvaart dag 14 mei 

Laatste schooldag       25 juni 

Zomervakantie  2 juli tot met 13 augustus ‘15 
 

Belangrijke data (veelal op zaterdagen) 

 
Za 23 augustus  ’14  De “Oranje Koe Dag  9:50 uur 

10 & 17 september info ouder avond Wädenswil 

11 & 18 september info ouder avond Wallisellen 

21 oktober  Algemene bestuurs/ouderavond 

Za 25 oktober KBW Kinderboekenweekafsluiting 

Za 15 november terugkomdag Wallisellen 

3 december Sinterklaasviering Wädenswil 

4 december Sinterklaasviering Wallisellen 

Za 17 januari Schaatsen 

Za 21 februari terugkomdag Wallisellen 

Week 11 KinderBoekenActiviteit 

Za 9 mei  DOK cultuurdag ZOO, KUNSTHAUS  

 of een verrassing 

za 20 juni terugkomdag Wallisellen 

 

Mochten er toch evt. wijzigingen plaatsvinden in de 

planning, dan wordt u daar per mail van op de hoogte 

gebracht. 

Centrale Eindtoets Primair Onderwijs 
 

Ook aankomend schooljaar kunnen groep 8 leerlingen 

weer meedoen aan de eindtoets van het basisonderwijs. 

 

DOK biedt trainingen aan om de leerlingen optimaal voor 

te bereiden. Samen met de leerkracht/begeleider van de 

trainingen maakt u afspraken. Onderstaande data staan 

onder voorbehoud gepland. 

Centrale Eindtoets PO Training:  

21, 28 februari, 7, 14 maart 2015(keuze voor 3 dagen)  

Centrale Eindtoets PO Afname:  

18 en 19 en 20 maart 2015 

 

 

 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=11595365&uid=539909866&&&https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fs%2FStichtingNOB-Leerlingen%3Futm_source%3DApsis%26utm_medium%3DEmail%26utm_content%3Dunspecified%26utm_campaign%3Dunspecified
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=11595365&uid=539909866&&&https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fs%2FStichtingNOB-Leerlingen%3Futm_source%3DApsis%26utm_medium%3DEmail%26utm_content%3Dunspecified%26utm_campaign%3Dunspecified
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=11595365&uid=539909866&&&https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fs%2FStichtingNOB-Ouders%3Futm_source%3DApsis%26utm_medium%3DEmail%26utm_content%3Dunspecified%26utm_campaign%3Dunspecified
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=11595365&uid=539909866&&&https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fs%2FStichtingNOB-Ouders%3Futm_source%3DApsis%26utm_medium%3DEmail%26utm_content%3Dunspecified%26utm_campaign%3Dunspecified
mailto:everdiene.geerling@stichtingnob.nl
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Laatste schooldag 

In Wädenswil stond de laatste lesdag in het 

teken van afscheid en elkaar een fijne zomer 

toe wensen. Er werd afscheid genomen van Juf 

Germa en meester/directeur Arjen 

Stavenuiter. Ook de kinderen, leesmoeders en 

alle assistenten werden niet vergeten. 
 

Lieve kinderen, 

Dank voor het mooie cadeau, ik hang ze niet alleen op als 

er iemand jarig is, nee,  ik heb ze voor vanavond (voetbal) 

ook opgehangen, in mijn tuin in Zürich. 

Ik ben ontroerd door alle mooie teksten en complimenten 

en geniet van alle tekeningen en uitspraken. 

Zo ben ik niet alleen directeur maar schijn ook een 

traktatie geweest te zijn. Een groter compliment kan ik 

mijzelf niet wensen.  

Dank 

Arjen 

Stavenuiter 

 

 

 

 

 

In Wallisellen verwachten we de kinderen op 

de gebruikelijke tijd in de klas 16:00 uur. 

Wij verwachten de ouders om 16.35 uur in de 

aula boven met………. Boeken 

Namens de ‘leesmoeders’ hebben Claudia 

Liebers en Hermance Verloop het ludieke idee 

opgevat om een boekenruilbeurs te 
organiseren, het zou een fantastische afsluiter 

van het schooljaar zijn, als elke ouder en kind 

hier gehoor aan geeft. 

 

De Zomervakantie boekenruilbeurs voor 

volwassenen en kinderen.  

Het gaat om de volgende boeken:  

- boeken voor volwassenen,  

- voorleesboeken,  

- leesboeken voor kinderen. 

 

Zo kunnen we in de vakantie weer nieuwe 

boeken voorlezen en lezen. 

 

De Oranje koe verwacht dat veel ouders en 

kinderen mee gaan doen,  

wilt u dan ook op tijd komen zodat wij met de 

ruilbeurs om 16:45 kunnen gaan beginnen. 

 

In de aula kunt u zich melden bij onze 

leesmoeders Hermance en Claudia 

 

Programma in het kort: 

16:00 start les 

16:35 ouders op school met boeken 

16:45 start boekenbeurs met ouders en 

kinderen 

17:15 start programma afsluiting en afscheid 

18:00 start zomervakantie DOK 

 

Vanaf 1 juli 

Er is een gratis app die je vanaf 1 juli kunt 

downloaden en in de zomervakantie e-books 

kunt lezen,  

voor meer info: http://vakantiebieb.nl/ 

 

 

KASTEN GEZOCHT  
Wij zijn voor onze boeken op zoek naar een 

paar afsluitbare archiefkasten. 2 x 1 meter. 

Wij willen heel graag dat onze biebboeken een 

respectvol plaatsje krijgen in de kast. 

Elke week zullen veel kinderen dankzij u, de 

boeken op een ‘bieb’ manier kunnen uitzoeken. 

Mocht u vanuit uw bedrijf, huis, kelder nog 

dergelijke kasten hebben staan, mail dan naar 

directie@ntc-zurich.ch , wij komen ze graag 

ophalen. 

 

  

http://vakantiebieb.nl/
mailto:directie@ntc-zurich.ch
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DOK dag hulp 
We vragen uw hulp voor de begeleiding van de 

spelletjes op 23 augustus 2015. Mail naar 

gphogeweg@live.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De nieuwsbrief is er voor ouders, kinderen, 

leerkrachten, medewerkers en geïnteresseerden. 

Heeft u een interessant verhaal, informatie, website 

of een leuke activiteit te melden die direct in 

verband staat met onze school… dan kunt deze 

opsturen naar directie@ntc-zurich.ch   

Graag compleet en als word bestand aanleveren. 
De kopij voor het aanleveren van de volgende nieuwsbrief is 22 september 

2014 

 
 
 
 
 

Hartelijke groeten namens bestuur en team,  
 
Arjen Stavenuiter 
NTC Zürich De Oranje Koe 
W      www.ntc-zurich.ch 
FB     De-Oranje-Koe-facebook 
 
Note:  
Alle data worden binnenkort ook op de website 
vermeld. De overzichten beschreven in deze 
nieuwsbrief, zijn met zorg gemaakt maar er 
kunnen geen rechten aan worden ontleend.  

 
 

 

 

mailto:gphogeweg@live.com
mailto:directie@ntc-zurich.ch
http://www.ntc-zurich.ch/
http://www.facebook.com/pages/De-Oranje-Koe/175432845974673
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 Zürich,  23  juni  2014 

 

Beste Oranje Koe - leerlingen en ouders, 

 

Alle leerlingen van De Oranje Koe en hun familieleden zijn uitgenodigd voor de officiële opening van het 

nieuwe schooljaar, een echte Nederlandse ochtend in Park im Grüne (Alsenstrasse 40, 8803 Rüschlikon). 

Gezamenlijk zullen we het Wilhelmus zingen om vervolgens het glas te heffen op de Koning en ons 

vaderland. Er zijn Hollandse spelletjes voor de kinderen, op de vrijmarkt is er de mogelijkheid om je oude 

spullen te verkopen en ter afsluiting houden we een gezellige familiepicknick.  

 

De Oranje Koe - commissie heeft het volgende programma voor jullie in petto: 

 

9.50 uur  ontvangst van de Oranje Koe - families (wees op tijd!!) 

10.00 uur   openingsceremonie en start van de spelletjesochtend 

11.30 uur  vrijmarkt  

12.00 uur gezamenlijke picknick  

13.00 uur afsluiting 

 

Dus, om het feest compleet te maken: 

 

 kleed je op z’n Nederlands, 

 oefen het Wilhelmus nog een keer,  

 neem oude spullen (speelgoed, boeken) 
en een kleedje mee voor de vrijmarkt, 

 en vergeet de volle picknickmand niet! 
De Oranje Koe zal iedereen een broodje 

aanbieden. 

 
Aangezien deze dag een officiële 

cultuuractiviteit is en dus tot het lesprogramma 

van de leerlingen hoort, rekenen wij op een 

grote opkomst!  

 

Mocht u ook willen helpen op 23 augustus - en alle hulp is zeer welkom! - dan vragen wij u om contact op 

te nemen met Heleen Pijl-Hogeweg email: gphogeweg@live.com 

 

Wanneer de weersverwachting voor die dag zo slecht is dat het feest letterlijk in het water dreigt te 

vallen, ontvangt  u voor 8.00 uur op zaterdagochtend een email van ons. Ook vermelden we het op de 

website. Geen bericht betekent dus goed bericht!  

Wij verheugen ons op uw komst en op een zonnige Oranje Koe Dag! 

Namens het Oranje Koe team,  

 

de Oranje Koe Dag - commissie 

mailto:gphogeweg@live.com

