
 

 

Beste ouders en kinderen, 

 

Voor u alweer de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar.  

We hebben een mooie start gemaakt en zijn alweer klaar 

voor de eerste vakantie van dit schooljaar. Op de valreep van 

de herfstvakantie nog wat mededelingen van de Oranje Koe. 

 

Een compliment voor alle kinderen! 

Inmiddels zijn alle kinderen er weer aan gewend om op 

dinsdag-, woensdag- of donderdagmiddag naar de 

Nederlandse les te komen en het daarbij behorende  

huiswerk trouw te maken. Ze verdienen daarvoor een groot 

compliment. Super!  

 

Nieuwe leerlingen 

In de afgelopen weken hebben we als nieuwe leerlingen  

van onze school mogen begroeten: 

 

Eva Bratby (gr. 3), Madlaina Caduff (gr. 3), Lisanne Caduff 

(gr. 1), Sebastien Dronckert (gr. 4), Florentijn Fahner (gr. 

3), Jean-Luc Fahner (gr. 6), Esben Fosselle (gr. 1), Nyomi   

Fosselle (gr. 5), Nicola Galesloot (gr. 1), Isabel Galesloot (gr.    

4), Annick Rohrbach (gr. 3), Sophie Siereveld (gr. 1), Ruth  

   Vegter (gr. 4), Lisa Voss (gr. 1) en Noah Voss (gr. 1).  

    

   We hopen dat alle kinderen en hun ouders zich weldra thuis 

   voelen op onze school en we wensen de kinderen veel 

   plezier en succes toe op De Oranje Koe! 

 
 
 

 

 

Kinderboekenweek 2016 “Voor altijd jong! Opa en 

oma”. 

Van 5 - 16 oktober wordt in Nederland de 62e 

Kinderboekenweek gehouden. Op onze school vindt op 

zaterdag 29 oktober van 10.00-14.00 uur de feestelijke 

afsluiting van de Kinderboekenweek  plaats op de locatie 

Wallisellen (let op: Industriestrasse 42). 
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Selma Noort schrijfster van onder andere “Het geheim van de 

snoepfabriek” bezoekt onze school en verzorgt  workshops 

voor alle groepen. Daarnaast wordt er vanzelfsprekend ook in 

de lessen aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Het 

gaat om een verplichte cultuuractiviteit.  

 

Enkele links voor meer informatie rond dit thema vindt u op: 

http://www.kinderboekenweek.nl/ 

http://jeugdjournaal.nl/archief/onderwerp/kinderboekenweek 

http://www.kennisnet.nl/kids/ 

 

 

Ouderbijeenkomst 

Alle ouders zijn van harte uitgenodigd op 29 oktober van  

10.00 – 11.15 uur op de jaarlijkse ouderbijeenkomst waarop 

het bestuur de ouders informeert over haar plannen en 

verantwoording aflegt over de besteding van de ouderbijdrage. 

Er wordt afscheid genomen van oud-bestuursleden en nieuwe 

bestuursleden worden voorgesteld.  

 

Ouderhulp 

In de afgelopen weken zijn de infoavonden gehouden waarop 

het jaarprogramma is toegelicht en de wederzijdse 

verwachtingen zijn besproken. We zijn verheugd over de hoge 

opkomst. De oproep aan ouders om  “een steentje bij te 

dragen” heeft veel respons opgeleverd. Onze hartelijke dank 

voor deze blijken van ouderbetrokkenheid. Zo bouwen we 

samen aan een nog leukere Oranje Koe! Ouders die zich 

hebben aangemeld worden benaderd door de team-

vertegenwoordigers in de werkgroepen.  

 

Tot Slot 

 
Een fijne herfstvakantie! 

Graag wens ik alle kinderen en ouders mede namens het team 

en het bestuur een gezellige herfstvakantie toe.  

Jaap Geertsema  

NTC-Zürich De Oranje Koe  

Save the date 
zaterdag        

29 oktober 

2016 
 

Kinderen: 
• 10:00-14:00 

Kinderboekendag! 
Betreft verplichte 

Cultuurdag voor alle 

leerlingen met workshops 

van schrijfster Selma 

Noort 
 

Ouders: 
• 10:00-11:15 

Ouderbijeenkomst 

• 11:30-13:00 

Wijnproeverij 

• 13:00-14:00 

Boekenbeurs 

Boekenbeurs 
Op 29 oktober van 13:00-14:00 wordt door de 

Oudercommissie een boekenbeurs georganiseerd. Wij 

zijn hiervoor opzoek naar 2e hands boeken. Op 29 

oktober  kunt u de boeken om 10.00 uur inleveren. De 

opbrengst komt ten goede aan onze schoolbibliotheek. 

http://www.kinderboekenweek.nl/
http://jeugdjournaal.nl/archief/onderwerp/kinderboekenweek
http://www.kennisnet.nl/kids/


 

 

 



 

 

  



 

 

 

Selma Noort…  
Te gast bij De Oranje Koe.... 

Selma Noort (Leiden, 1960) heeft ongeveer 160 zeer diverse en specialistische 

kinderboeken en (jeugd)romans geschreven. Haar werk is veelvuldig bekroond en vertaald. 

Selma bezoekt via Stichting Schrijvers School Samenleving (St. SSS) (basis)scholen, 

PABO's, bibliotheken en theaters om kinderen en volwassenen te vertellen over haar werk 

en haar boeken, en over het belang van lezen en taalvaardigheid voor iedereen. Selma 

Noort heeft veel kinderboeken geschreven.  

 

Tijdens haar bezoek zullen een aantal titels te koop zijn tijdens de boekenbeurs.  

Ook kun je natuurlijk eigen boeken voor Selma meebrengen om te signeren! 

 

Meer informatie op: 

 

http://www.selmanoort.nl/het-laatste-nieuws 
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