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Beste ouders,
Het einde van het schooljaar 2016-2017 nadert snel en
zoals u hebt gemerkt zijn we druk met de voorbereidingen
voor het nieuwe schooljaar. Hieronder treft u informatie
aan over belangrijke zaken in de laatste maand van het
schooljaar.
Nieuwe leerling
Allereerst willen wij natuurlijk onze nieuwe leerlingen van
harte welkom heten! Als nieuwe leerling begroeten we
Phaedra Roodenburg. We hopen dat Phaedra zich snel
thuis zal voelen op onze school en we wensen haar veel
plezier en succes toe op De Oranje Koe!

 Noteren in de
agenda

Toetsdag (zaterdag 10 juni)
Op zaterdag 10 juni vindt van 10:00 tot 14:00 uur de
laatste toetsdag voor alle leerlingen van groep 3 t/m VO2
plaats. Daarnaast is er een inhaaldag voor de kleuters.
Deze toetsdag en inhaaldag vinden plaats op de locatie
Wallisellen in het gebouw van de ISZN Secondary School
aan de Industriestrasse 42, CH-8304 Wallisellen (niet het
hoofdgebouw, maar een stukje verder).

 Bijdrage
Groep 7
Stäfa

De toetsdagen worden georganiseerd voor het afnemen
van de toetsen van het Cito Leerlingvolgsysteem voor
groep 3 t/m 8 en Diataal voor het VO.
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De Oranje Koe kent toetszaterdagen om het afnemen van
toetsen niet ten koste te laten gaan van de kostbare
lestijd. Bovendien is het afnemen van toetsen aan het
einde van een lange schooldag, als de kinderen moe zijn,
niet bepaald ideaal en geeft vaak geen goed beeld van wat
leerlingen weten en kunnen. Zoals u bekend is, behoort
deze dag tot de verplichte activiteiten.
Soms zijn er belangrijke redenen waarom kinderen niet
aanwezig kunnen zijn. Vergeet u kind dan niet af te
melden. Afwezige kinderen krijgen een rapport dat alleen
is gebaseerd op de resultaten van de methode gebonden
toetsen die tijdens de lestijd worden afgenomen. Helaas
kunnen we niet ingaan op het verzoek kinderen hun toets

tijdens de les of op een ander moment te laten inhalen. Een
uitzondering wordt gemaakt voor kinderen die de
toetsgegevens nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld
terugkeren naar Nederland en de opnemende school de
toets gegevens beslist nodig heeft. Is dat op uw kind van
toepassing dan horen wij dat graag van u.
Op de toetsdag wordt niet alleen maar getoetst. Er zijn
regelmatig pauzes, waarin de kinderen zich kunnen
ontspannen. Niet alle kinderen werken even snel. Het is
daarom raadzaam de kinderen iets te lezen mee te geven
of een spelletje dat geen geluid maakt.
De inhaaldag van de kleuters staat in het teken van leuke
en leerzame activiteiten die zullen plaatsvinden in de grote
ruimte in het gebouw. Het belooft een leuke en gezellige
dag te worden!
Wij vragen u uw kinderen vanaf 9:45 uur te brengen. Wij
willen graag stipt om 10:00 uur kunnen beginnen. Wilt u de
kinderen voor de middagpauze een lunchpakket meegeven?
Terugblik (schoolreisje)
Het hoogtepunt van de afgelopen periode was ongetwijfeld
het schoolreisje naar Knie’s Kinderzoo in Rapperswil. De
leerlingen hebben genoten van deze gezellige, leuke dag
uit. Hieronder staat het verslag van Anne-Laure Mei uit
groep 5 in Stäfa.

Uitbreiding Bestuur De Oranje Koe
Het bestuur is zeer blij met de uitbreiding in de persoon
van Sabine van Ravenswaay. Zij zal het bestuur versterken
als algemeen bestuurslid en zal een belangrijke rol nemen
in het invullen van de portfolio (externe) communicatie en
‘Social Media’.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Ik ben Sabine van Ravenswaay en sinds mei 2017 zit ik in het bestuur van De
Oranje Koe. Na vijf jaar in Londen gewoond te hebben, zijn wij in 2010 naar Lachen
SZ verhuisd. Onze zoon Max (8 jaar) gaat al vier jaar naar De Oranje Koe en is nu
bijna klaar met groep 4. Onze dochter Emma (5 jaar) zit in de nieuwe groep 2/3 en is
na de kerstvakantie begonnen met lezen en schrijven. Beide gaan op
woensdagmiddag naar de locatie Wädenswil.
Ik heb er veel zin in om met de andere bestuursleden samen te werken!
Hartelijke groet,
Sabine van Ravenswaay
Medewerkers gezocht
De Oranje Koe is altijd op zoek naar leerkrachten die ons
team kunnen komen versterken. Als u in uw omgeving
leerkrachten kent die wellicht geïnteresseerd zijn om voor
ons te komen werken dan horen we dat graag.
Wilt u graag het komende jaar De Oranje Koe
ondersteunen als klassenassistent of als lid van de
Oudercommissie? U kunt geheel vrijblijvend informeren
naar de mogelijkheden bij de directeur of het bestuur.

Noteren in de agenda:
Laatste schooldag en rapporten
Stäfa: 27 juni
Wädenswil: 28 juni
Wallisellen: 29 juni

Eerste schooldag nieuw schooljaar
Stäfa: 22 augustus
Wädenswil: 23 augustus
Wallisellen: 24 augustus

De Oranje Koe dag
26 augustus

Groep 7 Stäfa – Bijdrage van Rosalia

Groep 4 Wallisellen – bij Juf Adrienne in de klas!
Het sch ooljaar loopt alweer op zijn einde. Wat is het snel gegaan en wat hebben we
veel geleerd! Elke week als ik het lokaal binnen kom, word ik verrast door een mooi
kunstwerk op het bord van Emma en Evi. En ook de andere kinderen die
binnenkomen mogen daar vrolijk aan mee helpen. Een heel welkome manier om de
donderdagmiddag te beginnen!
Tijdens de les wordt er natuurlijk hard gewerkt aan bijvoorbeeld de werkwoorden,
zelfstandige naamwoorden, lidwoorden en ook aan open en gesloten lettergrepen of
zogenoemde `onthoudwoorden`. Wanneer schrijf je ook alweer een ei of een ij, een
ou of een au? Onthoud dat nou! Bij een dictee is het altijd heel spannend wie het
minste fouten heeft, maar van fouten kan je leren en daarom mogen de kinderen
hun werk zelf nakijken.
Met plaatjes en spelletjes als hints leren we in groep 4 ook nog eens heel veel
nieuwe woorden. Daarnaast hebben we veel gerijmd en gedichtjes gemaakt,
natuurlijk met sinterklaas maar ook gewoon over andere onderwerpen. Deze hebben
de kinderen in de les aan elkaar mogen voorlezen.
Maar het allerleukste vonden de kinderen toch wel de toneelstukjes en het
theaterlezen in de les. Er zou zelfs nog een juf komen toneelspelen met de kinderen.
Maar helaas ging dat niet door. Wat wel doorging was natuurlijk het schoolreisje
naar Knie Kinderzoo waar iedereen ook heel veel lol met elkaar heeft gehad, met als
hoogte punt de zeeleeuwen show.
Kortom, groep 4 rules en gaat er helemaal tegenaan om het schooljaar met een
knaller te eindigen!

Vooruitblik zomer: op zomerkamp
Naast Nederlands thuis en op school is het ook waardevol
als Nederlandse kinderen in het buitenland ervaringen
uitwisselen en sociale contacten hebben in het Nederlands.
Een leuke manier om uw kind in contact te brengen met
andere Nederlandstalige kinderen is deelname aan een
zomerkamp in Nederland.
Meerdere partijen in Nederland organiseren zomerkampen
voor Nederlandse kinderen die in het buitenland wonen. Tot
2015 organiseerde NOB jaarlijks een kleinschalig
zomerkamp voor leerlingen die Nederlands onderwijs in het
buitenland volgden. Met ingang van 2016 wordt dit kamp
niet langer door NOB georganiseerd.
World Wide Juf Zomerkamp
De personen die al jaren de (vrijwillige) leiding van het
NOB zomerkamp vormden: Stefan Kops en Brenda de Roo,
organiseren met ingang van 2016 een eigen zomerkamp
met dezelfde formule als het NOB zomerkamp, onder de
vlag van World Wide Juf. Meer informatie over dit
zomerkamp, dat uiteraard ook in 2017 plaatsvindt, vindt u
op de Facebook pagina of de World Wide Juf website.
Andere zomerkampen in Nederland
Andere zomerkampen in Nederland die speciaal
georganiseerd worden voor Nederlandse kinderen in het
buitenland zijn bijvoorbeeld het expatkamp van Young
Expat School, de Hollandse zomerweken van de Dutch
Club en Dutch for Kids.
Vlaams zomerkamp
Dit jaar organiseert D-Teach een Nederlandse taalvakantie
waarbij de kinderen meegenomen worden in de Vlaamse
Cultuur. Het kamp is ook toegankelijk voor kinderen die
geen leerling zijn van D-Teach. Meer informatie vindt u op
de website van D-Teach.

