
Beste ouders,  

Voor u ligt de laatste Nieuwsbrief van het schooljaar 2015-2016.   
Het is steeds weer verbazingwekkend hoe snel een schooljaar voorbij 
gaat. Nog één les en dan is het zomervakantie.  

Deze week sturen wij u het rapport van uw kind(eren) per mail en u  
zult zien dat de leerlingen flink vooruit zijn gegaan en trots mogen zijn 
op de behaalde resultaten.  

OOK AAN U: DANK U WEL! 
U als ouder mag ook trots zijn, want het begeleiden en ondersteunen 
van de kinderen bij het huiswerk heeft ook menig uurtje gekost. Het is 
een belangrijke en onmisbare aanvulling op de les. Evenzeer 
onmisbaar is de ondersteuning door ouders van de leerkrachten bij 
diverse activiteiten. Graag wil ik alle hulpouders heel hartelijk 
bedanken voor hun toewijding en inzet. Hun werk vormt een 
buitengewoon waardevolle aanvulling op het werk in de klas. 
Leerkrachten en ouders slagen er zo samen in van De Oranje Koe een 
leuke en kwalitatief goede school te maken.  

Afsluiting van het schooljaar 
Ter afsluiting van het schooljaar zien de lessen er deze week wat 
anders uit. Er zal meer ruimte zijn voor spelletjes en andere leuke 
activiteiten. Wilt u de kinderen alle schoolspullen meegeven naar 
school en nog eens goed kijken of er thuis geen boeken en spulletjes 
zijn blijven liggen die terug moeten naar school. Het zou fijn zijn als de 
leerlingen die in de laatste les meebrengen naar school.  

Graag wil ik alle kinderen heel hartelijk bedanken voor het gezellige 
schooljaar.  
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Save The Dates  
De eerste schooldagen

Stäfa: 23 augustus 2016 

Wädenswil: 24 augustus 2016 

Wallisellen: 25 augustus 2016



Korte terugblik op het schooljaar 2015/16 

1. Fantastische activiteiten voor jong en oud 

• Ongekend leerlingen aantal van 140 leerlingen 

• Het bezoek van de directeur van het Rijksmuseum Wim Pijbes 

• De afsluiting van de kinderboekenweek 

• Schaatsen in Wädenswil 

• Het bezoek van kinderboekschrijtster Annemarie Bon 

• Een zeer geslaagde boekenmarkt 

• De filmavond in Wallisellen 

• Het schoolreisje naar Wildpark Langnau 

2. Invoeringen van nieuwe en verbeterde lesmethodes 

• Voor de kleuters de lesmethode “Onderbouwd” 

• Voor groep 1,2,3 een nieuwe organisatie om beter te leren lezen 

• Voor groep 4 tm 6 de taal en spellingsmethode “Taal in Beeld” 

3. En nog veel meer… 

• Een nieuwe website 

• Een nieuw Oranje Koe logo 

• Schitterende Oranje Koe tassen voor alle leerlingen 

• Een derde locatie in Stäfa (bij voldoende aanmeldingen) 

• Een oudercommissie voor het nog leuker maken van de activiteiten 

• Contact ouders, speciaal erop gericht om nieuwe gezinnen op weg te 
helpen binnen de Oranje Koe en in Zwitserland. 

• De inventarisatie voor de start met peuter onderwijs 

Oranje Koe Dag 2016 zaterdag 27 augustus   Park im Grüne in Rüschlikon
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Nieuwe medewerksters & Nieuwe rollen 

Als nieuwe medewerkster begroeten we  

Margreeth Jumelet. Margreeth is een zeer ervaren leerkracht die graag 
ons schoolteam wil komen versterken.  

Daarnaast  
Marlies Ooms, komt dit jaar vast in dienst  

Adrienne Copper gaat komend schooljaar ingezet worden als 
leerkracht. 

Graag heet ik Margreeth van harte welkom in ons team  
en wens ik haar en Marlies en Adrienne veel succes toe 
in hun nieuwe rollen. 

De Oranje Koe is altijd opzoek naar nieuwe leerkrachten en 
medewerkers (ook voor de oudercommissie).  

Mocht u interesse hebben neem dan contact met ons op. 

Vertrekkende leerkrachten  

Yolanda Brands heeft bij ons gewerkt als onderwijsassistent in de kleutergroep sinds 2008. Yolanda is 
recentelijk oma geworden en wil deze rol met verve op gaan pakken. 
  
Heleen Hogeweg is in 2010 als onderwijsassistent begonnen aan onze school en geeft sinds enkele 
jaren les in groep 4. Heleen zal komend schooljaar, na een hele lange tijd in het buitenland gewoond te 
hebben, weer verhuizen naar Nederland.  
  
Sabine Back heeft sinds april 2012 bij ons gewerkt als onderwijsassistent en vanaf 2014 als leerkracht in 

groep 4. Werken als leerkracht vraagt aan een NTC-school een grote tijdsinvestering en Sabine wil graag 
het komende jaar meer tijd gaan vrij maken voor andere zaken. 
Margriet Visscher heeft met veel inzet en plezier geassisteerd bij de kleuters en zal het komende jaar meer 
tijd gaan vrijmaken voor haar gezin. 

Germa van Heerden heeft sinds maart bij ons gewerkt als vervangster bij de kleuters op de locatie in 

Wädenswil. Daarmee waren we erg geholpen, zeker gezien het feit dat Germa voor de Oranje Koe een 
'oude bekende' was.  

Wij hebben bovenstaande collega's leren kennen als hele fijne collega's die met hun inzet en 

enthousiasme een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het succes van onze school. Graag willen 
we Yolanda, Heleen, Sabine, Margriet en Germa dan ook heel hartelijk bedanken voor alles wat ze voor 

onze school hebben gedaan en wensen we ze alle goeds toe!   

En natuurlijk feliciteren we 
Emma met haar blijde 

verwachting !



 

Aan alle kinderen van Groep 3 

Nog maar heel even en dan moet ik helaas de kinderen van groep 3 alweer gedag 

gaan zeggen. Het jaar zit er al weer op. Het leuke van een groep 3 is dat de 

kinderen heel graag willen leren lezen. Stuk voor stuk zijn de kinderen lekker 

gemotiveerd. Dat is voor een juf natuurlijk erg prettig! 

Het lijkt nog maar zo kortgeleden dat de kinderen binnen kwamen, net kleuter af 

met nog minimale letterkennis. Nu zitten we in kern 12 en hebben bijna alle 

kinderen AVI E3 bereikt. Ik vind het een hele prestatie. Dit jaar zitten zelfs aardig 

wat kinderen nog in de Kindergarten en die hebben niet eens ondersteuning van de 

letterkennis van de dagschool. Dat we dit hebben kunnen bereiken heb ik 

natuurlijk heel erg te danken aan de ouders die thuis trouw hebben zitten oefenen. 

Ook de leesmoeders wil ik heel erg bedanken voor hun inzet vanaf januari. 

De kinderen die nu uit zichzelf lezen (omdat het zo leuk is), hebben zelfs AVI M4 

en E4 bereikt. Dat is natuurlijk heel erg goed! Nu maar hopen dat de andere 

kinderen ook snel de smaak te pakken krijgen voor het lezen. Ook lezen in de 

zomervakantie is van groot belang om geen terugval te veroorzaken. Lees verder 

in het stukje: zomerlezen! 

Wat hebben de kinderen allemaal geleerd in de laatste 2 kernen: 

Het thema van kern 11 was ‘mijn lievelingsboek’. In kern 11 hebben we geoefend 

met woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is. Ook kwamen 

tweelettergrepige woorden voor die eindigen op ‘lijk’, ‘tig, of ‘ing’, zoals moeilijk, 

prachtig, koning. En er is een begin gemaakt met eenvoudige drielettergrepige 

woorden zoals appelmoes, vuilnisbak en blokkendoos. 

In Kern 12 is de basis gelegd. In deze laatste kern ligt de basis voor vlot leren 

lezen. De kinderen zijn begonnen met het leren van letters, het lezen van 

eenvoudige eenlettergrepige woorden en zijn gegroeid naar het lezen van 

meerlettergrepige woorden. Ze kunnen nu verder werken aan het verbeteren van 

hun leesvaardigheid tot het niveau waarop wij als volwassenen lezen. Die weg naar 

het uiteindelijke leesniveau is opgedeeld in stappen, die herkenbaar zijn als avi-

niveaus. Aan het einde van groep 3 zijn de kinderen in staat om teksten te lezen 

op het niveau van AVI E3.  

Ik wil de kinderen een hele fijne zomervakantie wensen en heel veel succes in de 

volgende groep.  

Juf Esther 

  



Onze school heeft 8 weken zomervakantie. Het is bekend dat kinderen 
die in de vakantie nauwelijks lezen of niet op een andere manier met 
hun moedertaal bezig zijn een achterstand oplopen.  
Er wordt daarom ook wel gesproken over een vakantie dip. 
Om dit te voorkomen geeft De Oranje Koe de kinderen huiswerk mee. 
  

Wat te doen tijdens je vakantie 

• regelmatig met de Nederlandse taal bezig zijn 
• veel Nederlands praten  
• veel lezen  
• Nederlandse spelletjes doen  
• julllie vakantie of uitstapjes mee helpen plannen  
• verslagen maken  
• brieven schrijven naar familie of vrienden 
• naar luisterboeken luisteren 
• Nederlandse films kijken  

Vakantie…  
En hoe je toch je Nederlands bijhoudt.

TIPS VOOR TIJDENS JULLIE VAKANTIE EN LEUKE LINKS 

Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen! 
Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete 
boeken in (of gooi je e-reader vol) en ga zitten lezen. Tijdens de zomer kan je gratis boeken lezen via de 
vakantiebieb. https://www.youtube.com/watch?v=ERj3E6k34fs 

Tip 2: Neem leuke (taal-)spellen mee!                                                                    

Vooral talige spelletjes zoals scrabble (junior) en maan roos vis spelletjes  zijn ideaal om de zomerdip op te 
vangen. Ook bordspellen dragen bij aan lezen. Deze spelletjes kunt u o.a. vinden via google--> maan roos 
viswoordkwartet. Daar vindt u nog meer spelletjes die leuk zijn om te doen. Neem niet te makkelijke spelletjes, 
we werken nu op woord en zinniveau. Woordjes zoals markt, worst, zwaan, dus met meer medeklinkers.  

Tip 3: Kinderboeken mee! Laat je kind zelf boeken uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, 
kun je voorlezen of samen lezen. Extra tip: Meegroeiboeken. Dat zijn ideale boeken om de zomerdip op te 
vangen, omdat ze oplopen in AVI niveau waardoor je kind ongemerkt steeds wat moeilijkere teksten leest. Over 
het algemeen is het aan te raden om een AVI niveau hoger uit te kiezen dan het behaalde AVI (beheersings-) 
niveau. 

Tip 4: Lezen is overal                                                                                                  

Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil gaan 
bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een favoriet onderwerp 
van je kind. Ook strips, leesdoeboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen. 

LEUKE WEBSITES 

http://booxalive.nl/hallo-henk/
#drol 

http://kinderpleinen.nl/
prentenboeken-digitale/ 

https://yoleo.nl/ 

https://www.youtube.com/
watch?
v=Ssv3xyjTgRc&list=PL9106B
A595AE8A4ED 

VakantieBieb [App Store] 
VakantieBieb [Google Play] 

http://booxalive.nl/hallo-henk/#drol
http://kinderpleinen.nl/prentenboeken-digitale/
https://yoleo.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Ssv3xyjTgRc&list=PL9106BA595AE8A4ED
http://web.dm-s.nl/urlredirect2.php?id=157-07f220e021380998b3eccaed2f1e3a28&redirecturl=aHR0cHM6Ly9pdHVuZXMuYXBwbGUuY29tL25sL2FwcC92YWthbnRpZWJpZWIvaWQ2NjgwOTk4NTQ=
http://web.dm-s.nl/urlredirect2.php?id=157-07f220e021380998b3eccaed2f1e3a28&redirecturl=aHR0cHM6Ly9wbGF5Lmdvb2dsZS5jb20vc3RvcmUvYXBwcy9kZXRhaWxzP2lkPWNvbS5pc24udmFrYW50aWViaWViJmhsPW5sX05M
https://www.youtube.com/watch?v=ERj3E6k34fs
http://www.zwijsen.nl/Webwinkel/Home/Kinderspellen.htm
http://www.zwijsen.nl/Webwinkel/Home/Kinderboeken/Boekenseries/Beginnende-lezers/Strips-voor-beginnende-lezers-3.htm
http://www.zwijsen.nl/Webwinkel/Home/Kinderboeken/Boekenseries/Doeboeken.htm
http://www.zwijsen.nl/Webwinkel/Home/Kindertijdschriften.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ERj3E6k34fs
http://www.zwijsen.nl/Webwinkel/Home/Kinderspellen.htm
http://www.zwijsen.nl/Webwinkel/Home/Kinderboeken/Boekenseries/Beginnende-lezers/Strips-voor-beginnende-lezers-3.htm
http://www.zwijsen.nl/Webwinkel/Home/Kinderboeken/Boekenseries/Doeboeken.htm
http://www.zwijsen.nl/Webwinkel/Home/Kindertijdschriften.htm
http://booxalive.nl/hallo-henk/#drol
http://kinderpleinen.nl/prentenboeken-digitale/
https://yoleo.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Ssv3xyjTgRc&list=PL9106BA595AE8A4ED
http://web.dm-s.nl/urlredirect2.php?id=157-07f220e021380998b3eccaed2f1e3a28&redirecturl=aHR0cHM6Ly9pdHVuZXMuYXBwbGUuY29tL25sL2FwcC92YWthbnRpZWJpZWIvaWQ2NjgwOTk4NTQ=
http://web.dm-s.nl/urlredirect2.php?id=157-07f220e021380998b3eccaed2f1e3a28&redirecturl=aHR0cHM6Ly9wbGF5Lmdvb2dsZS5jb20vc3RvcmUvYXBwcy9kZXRhaWxzP2lkPWNvbS5pc24udmFrYW50aWViaWViJmhsPW5sX05M


 

INFORMATIE DIE U BINNENKORT ZULT 
ONTVANGEN 

- De groepsindeling, ik verwacht deze aan het begin van de 
vakantie aan u allen toe te sturen 

- De jaarplanning, let op deze zult u via de mail ontvangen! 

Tot Slot 

Het is inherent aan het karakter van een NTC-school dat leerlingen vaak 
maar een beperkt aantal jaren op onze school blijven. Het komt voor dat 
er een verhuizing plaatsvindt naar Nederland of een ander buitenland. 
Het kan zijn dat de school niet meer te combineren valt met sport of 
andere vrijetijdsbestedingen en soms vraagt de voorbereiding op de 
Gymiprüfung of het huiswerk van de dagschool zoveel tijd dat leerlingen 
en ouders een keuze moeten maken. 

Ook dit jaar nemen we afscheid van leerlingen. 
Graag wil ik deze leerlingen en hun ouders hartelijk bedanken voor hun 
inzet en enthousiasme en alle goeds en veel succes toe wensen. 

Graag wens ik u namens het bestuur en het schoolteam met uw 
kinderen een fijne en zonnige vakantie toe.  

Jaap Geertsema  
NTC Zürich De Oranje Koe  
www.ntc-zurich.ch  
directie@ntc-zurich.ch 

Advertentie*   ZWEMWEEK IN ZÜRICH!
SwimBee organiseert dit jaar in Zürich een zwemweek voor kinderen die nog 
geen A, B of C zwemdiploma hebben. In 1 week leren de kinderen op speelse 
wijze alles wat nodig is om een certificaat of het zwemdiploma te behalen. 
Vanaf 15 augustus 2016 zal de Nederlandse juf Floor 6 dagen lang 
zwemlessen geven.
Kijk voor meer info op 
https://www.swimbee.nl/zwemles-voor-expats/europa/zwitserland/zurich/ 

Prettige 
Vakantie! 
En Tot 

Augustus

* Indien u ook interesse heeft in het plaatsen van een advertentie   
neem dan contact op met het bestuur

https://www.swimbee.nl/zwemles-voor-expats/europa/zwitserland/zurich/
mailto:directie@ntc-zurich.ch
https://www.swimbee.nl/zwemles-voor-expats/europa/zwitserland/zurich/

