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Beste ouders en kinderen, 
 
Afgelopen week is op onze beide locaties een gezellig Sinterklaasfeest gevierd. Natuurlijk 
kwam de Sint met zijn Pieten op bezoek. De kinderen hebben uit volle borst 
Sinterklaasliedjes gezongen en de Sint is in alle klassen op bezoek geweest om de kinderen 
een compliment te maken voor hun inzet. De kinderen hebben genoten. In deze Nieuwsbrief 
geven enkele foto’s een impressie van het geslaagde feest. Meer foto’s vindt u op onze 
website www.ntc-zurich.ch 
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De uitdaging van groep 7, 8, VO1 en VO2 Wallisellen 
 
Ver weg, achter in het Wallisellen schoolgebouw, bevindt zich de klas van juf Gemma. Daar 
zwoegen elke week 11 bovenbouw- en VO leerlingen boven hun taalboeken, 
spellingsschriften en leesopgaven. En dat doen ze goed!! De leerlingen moeten zelfstandig 
kunnen werken, anders is het voor juf Gemma onmogelijk om aan vier groepen tegelijkertijd 
les te kunnen geven. 
Afgelopen donderdag was het even tijd voor ontspanning.  Het was tenslotte vier december 
en Sinterklaas zou samen met zijn Zwarte Pieten de Oranje Koe een bezoekje komen 
brengen.  
Sinterklaas kwam binnen, ging op zijn stoel zitten, pakte het grote, rode boek en keek de 
leerlingen een voor een aan.  “Zo”, zei hij met zijn diepe stem, dus jullie hebben problemen 
met de spellingswoordjes, heb ik vernomen.” De leerlingen keken elkaar gniffelend aan. 
Inderdaad, dat had de Sint goed begrepen. Het leren van de wekelijkse woordjes uit het 
woordpakket was niet hun sterkste eigenschap. En dat was helaas ook te zien in het 
resultaat  dat er gehaald werd op de mixtoetsen. Juf Gemma neemt helaas geen genoegen 
met vijf fouten!! 
“En wat gaan jullie daar nu aan doen?”, vroeg de Sint, enigszins geïrriteerd door het gelach 
om zich heen, “want volgens mij is dit een hele serieuze zaak!”. 
Toen vertelden de leerlingen besmuikt welke oplossing ze voor dit probleem hadden 
bedacht. Nadat juf Gemma hen had gevraagd hoe ze dan toch met z’n allen dit probleem 
zouden kunnen tackelen, waren er diverse ideeën geopperd: voor elke gemaakte fout zou juf 
Gemma een dropje krijgen (zodat zij aan het eind van het jaar een hele zak drop zou 
hebben!!) en, wanneer er nul fouten gemaakt zouden worden, zou juf Gemma op taart 
trakteren of, degene die de meeste fouten zou maken moest op taart trakteren... 
Afijn, na veel heen en weer geroep werd unaniem akkoord gegaan met de volgende 
overeenkomst:  
 

 
Wanneer de leerlingen van juf Gemma,  

zonder uitzondering,  
op een mixtoets maximaal twee fouten maken,  

dan mag de hele klas de week erna een uur buiten spelen. 
 

 
Sinterklaas was onder de indruk. Fantastisch om 
gezamenlijk zo’n uitdaging aan te gaan! “En,” 
vroeg hij vol verwachting, “hoe vaak hebben 
jullie al buiten mogen spelen?” Beschaamd 
keken de leerlingen naar de grond.  
Want helaas is het hen tot nu toe nog niet gelukt 
om minder dan drie fouten te scoren op de 
mixtoets. Maar juf Gemma houdt de moed erin! 
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groep 1 en 2 Wädenswil 
Het schooljaar is al weer even geleden begonnen. In groep 1 en 2 
zijn er dan ook al de nodige thema’s afgerond. Het huidige thema, 
Sprookjes, valt erg goed in de smaak. We maken een spannende 
wandeling door het Sprookjesbos. Tijdens die wandeling zijn we 
Sneeuwwitje, Hans & Grietje en Roodkapje tegengekomen. Het 
thema is bijna afgerond, maar de wandeling door het Sprookjesbos 
is nog niet helemaal afgelopen… Voordat we de kerstvakantie in 
wandelen, komen we nog een wintersprookje tegen! En welk 
sprookje zou dat zijn? Het meisje met de zwavelstokjes, de 
ijskoningin of… 
 

 
Met het vieren van het Sinterklaasfeest is het al weer december geworden. Wat vliegt de 
tijd, het is al bijna Kerstvakantie.  
Gelukkig mogen we terugkijken op een goede eerste schoolperiode met als hoogtepunten 
natuurlijk de Oranje Koedag, het Kinderboekenfeest, de druk bezochte ouderbijeenkomst en 
de Sinterklaasviering. Ook voor de tweede helft van het schooljaar staan er weer leuke 
activiteiten op het programma zoals o.a. de schaatsochtend op 17 februari en het 
museumbezoek en overige excursies. U wordt hierover nog nader geïnformeerd.  
 
Nieuwe leerlingen  
Als nieuwe leerlingen begroeten we: 
Eléonore Moor, Bibianne Snijder, Bettie, Isaak en Simon van Wegen en Thim en Larz Zitter. 
We hopen dat alle kinderen en hun ouders zich weldra thuis voelen op onze school en 
wensen de kinderen veel plezier en succes toe op De Oranje Koe. 
 
Afscheid 
We nemen afscheid van Pepijn Vlaanderen. Pepijn verhuist naar Istanbul. Veel succes op je 
nieuwe school, Pepijn.  
 
Vakantie 
De laatste lesweek is de week van 8-14 december.  
De eerste lesdag in het nieuwe jaar is op woensdag 7 of donderdag 8 januari 2015. 
 
Graag wens ik u mede namens bestuur en schoolteam een plezierige Kerstvakantie, gezellige 
feestdagen en een gelukkig, gezond en inspirerend 2015 toe. 
 
Jaap Geertsema  
directeur 
 
 
 


