
 

Beste ouders, 

De laatste Nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017!  

 
Compliment en woorden van dank! 

Deze week is het rapport van uw kind(eren) per mail 
verstuurd en zult u zien dat de leerlingen flink vooruit zijn 
gegaan. Ze verdienen hiervoor een groot compliment en 

mogen trots zijn op de behaalde resultaten! 
 

Graag wil ik alle leerlingen heel hartelijk bedanken voor 
hun inzet, hun enthousiasme, de plezierige samenwerking 

en het plezier dat wij als leerkrachten mogen beleven aan 
het lesgeven.  
 

Ook u als ouder verdient een compliment en mag trots 
zijn. Bij het schoolsucces van uw kinderen speelt u een 

belangrijke rol. Het begeleiden en ondersteunen van de 
leerlingen bij het huiswerk kost menig uurtje. Het is een 
belangrijke en onmisbare aanvulling op de Nederlandse les. 

Hartelijk dank daarvoor. 
 

Graag wil ik ook de oudercommissie en alle hulpouders 
heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Hun ondersteuning 
van de leerkracht in de klas en bij allerlei bijzondere 

activiteiten is buitengewoon waardevol.  
 

Een groot woord van dank wil ik richten aan onze 
bestuursleden. Ik heb grote waardering voor het vele werk 
dat deze ouders geheel vrijwillig verrichten. Ik prijs me 

gelukkig met zo’n goed en betrokken bestuur. Leerlingen, 
leerkrachten, bestuur 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 zagen de lessen er deze 

week wat anders uit. Er was meer ruimte voor spelletjes en 
andere leuke activiteiten.  
 

We hopen dat de kinderen alle schoolspullen 
meegenomen hebben naar school. Mocht er 

onverhoopt thuis nog iets achtergebleven zijn, wilt 
u dat dan nog melden?  
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Korte terugblik op het schooljaar 2016-2017 

1. Fantastische activiteiten voor jong en oud 

 De Oranje Koe Dag met heerlijke Openings-BBQ 

 De afsluiting van de Kinderboekenweek met Selma 

Noort en boekenbeurs 

 De ouderbijeenkomst met wijnproeverij en het 

Holländische Lädeli 

 Bezoek van Sinterklaas en een verslag daarvan in 

de Zürichsee Zeitung 

 Schaatsen in Wädenswil met Koek-en-Zopie 

 Het schoolreisje naar de Kinderzoo in Rapperswil 

 Koffiedrinken met de contactouders 

2. Onderwijs en onderwijsvernieuwing 

 Inspectiebezoek met een goede beoordeling van de 

kwaliteit van ons onderwijs 

 Invoering van de nieuwe organisatie van groep 1/2 

in januari 

 Invoering van onderwijs op maat voor leerlingen in 

groep 8 en VO 

 Digitaal jeugdlidmaatschap bibliotheek voor de 

leerlingen   

 Geslaagde toetsdagen (met lekkernijen) 

 10-minutengesprekken  

 Privélessen vanuit De Oranje Koe met ingang van 

schooljaar 2017-2018 

3. En nog veel meer...  

 Een derde locatie in Stäfa 

 Uitbreiding van het aantal sponsors 

 Juf Emma moeder van een tweeling 

 Juf Marijke in blijde verwachting 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Noteren in de agenda: 
De Oranje Koe dag 

26 augustus 

 

Eerste schooldag nieuw schooljaar 

Stäfa: 22 augustus 

Wädenswil: 23 augustus 

Wallisellen: 24 augustus 

 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Nieuwtjes uit het schoolteam 

 

Afscheid leerkrachten 

Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van Jasper Maas en Marlies 
Ooms.  

 

Jasper heeft vanaf oktober 2013 bij ons gewerkt op de locatie in Wädenswil en 

lesgegeven aan groep 7, 8 en VO. Jasper is inmiddels begonnen aan een 
promotieonderzoek aan de Hogeschool van Zürich en dat is niet meer te combineren 
met zijn werk voor De Oranje Koe. We zijn ontzettend blij dat hij dit schooljaar nog 

heeft kunnen afmaken. 
 

Marlies gaat een pauze inlassen om zich op andere dingen te concentreren.  Marlies 
werkt bij ons sinds maart 2015. Behalve bij ons werkt ze ook nog op een Zwitserse 
school en verhuist ze binnenkort naar een nieuw huis met haar gezin. Marlies heeft 

aangegeven graag betrokken te blijven bij de Oranje Koe en zal daarom 

hoogstwaarschijnlijk bij de Oranje Koe dag zijn. Ook is zij beschikbaar om bij ons in 
te vallen. 

 
We hebben Jasper en Marlies leren kennen als hele fijne collega’s die met  veel inzet 
en enthousiasme beiden op een eigen manier een belangrijke bijdrage hebben 

geleverd aan het succes van onze school. Graag willen we Jasper en Marlies heel 
hartelijk bedanken voor alles wat ze voor de school hebben gedaan en alle goeds 

toewensen! 
 

Nieuwe medewerkers 

Als nieuwe collega begroeten we Janneke Bruntink. Janneke is een ervaren 
leerkracht die de laatste jaren op de NTC-school in Barcelona heeft gewerkt en ons 

schoolteam graag wil komen versterken. Graag heet ik Janneke van harte welkom in 
ons team en wens ik haar veel succes en plezier toe bij De Oranje Koe! 

 
Voor de overige vacatures zijn er gesprekken gaande met kandidaten. Zodra bekend 
is wie er bij ons gaan werken wordt u daarover geïnformeerd.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zwangerschapsverlof Juf Marijke 

 
Marijke Jacobs is kort geleden met 

zwangerschapsverlof gegaan. Wij wensen 

haar een heel fijn verlof en alvast alle 

goeds voor de kleine!  

 
 

Nieuwe medewerkers gezocht! 

De Oranje Koe is altijd op zoek naar 

nieuwe leerkrachten, 

onderwijsassistenten of ouders die ons 

willen ondersteunen (ook voor de 

oudercommissie). Bent u geinteresseerd 

of weet u iemand die graag wil helpen, 

neem dan contact op met de directie of 

het bestuur! 

 



 

 
 

 

 

Groep 3 

De kinderen van groep 3 hebben zich heel goed ingezet dit jaar. Het valt niet altijd mee om na de 

dagschool ook nog naar de Nederlandse les te gaan, zeker niet als het zo warm is als de laatste weken 

en je vriendjes en vriendinnetjes allemaal naar de badi gaan. En toch doen ze het maar! Deze 

leeftijdsgroep is erg leuk lesgeven. De kinderen zijn allemaal heel leergierig en zeer betrokken bij de 

les.  

Dit jaar zijn we in Wädenswil gestart met 17 kinderen en in Wallisellen met 11 kinderen. Helaas 

hebben we in Wallisellen afscheid moeten nemen van Eleonore, zij ging met haar familie naar 

Luxemburg. In Wädenswil hebben we afscheid genomen van Farah, zij ging terug naar Nederland en 

Madlaina is gestopt vanwege een te druk programma met zwemmen en de Zwitserse school. 

De eerste helft van het jaar hebben de kinderen alle klanken geleerd met behulp van klankgebaren.  

Deze gebaren hebben we veel gebruikt in de les als ondersteuning bij de dictees. Als een leerling nog 

moeite heeft met een klank, laat ik kort het gebaar zien en vervolgens schrijven ze met een glimlach 

de juiste letters op. Dit helpt voor het zelfvertrouwen en de kinderen krijgen plezier in het maken van 

een dictee. Bij het nakijken van een dictee op het bord is het vaak een hard geroep door de klas. 

Iedere keer als ze een woord goed hebben geschreven hoor je ‘yes’ door de klas gaan. Ze zijn er trots 

op dat ze al veel woorden foutloos kunnen schrijven! 

Ik blijf het bijzonder vinden dat de meeste kinderen in augustus niet veel meer kunnen lezen dan hun 

eigen naam en nu (juni) kunnen ze bijna allemaal al goed lezen. Daar is natuurlijk veel oefening voor 

nodig en het meeste is natuurlijk thuis gedaan. Na het februari rapport heb ik op beide locaties 

wekelijks hulp gekregen van 3 leesouders. Op deze manier wil ik ze heel hartelijk danken hiervoor! 

Dit jaar zijn er zelfs een paar kinderen die al AVI M5 lezen! Dat is een hele prestatie. Maar als je 

eenmaal de smaak te pakken krijgt van het lezen, gaat het bijna vanzelf! De meeste kinderen hebben 

minimaal AVI E3 niveau gehaald, wat ik ook een hele goede prestatie vind. 

Het allerbelangrijkste bij het leren lezen is dat je kind lezen leuk gaat vinden. Hoe meer plezier een 

kind heeft in lezen, hoe meer hij of zij zal gaan lezen. En hoe meer je kind leest, hoe meer plezier hij 

erin krijgt (doordat het lezen steeds minder moeite kost). Waardoor er weer meer gelezen gaat 

worden enzovoort. 

Voor nu wens ik alle kinderen en hun ouders een hele fijne vakantie toe en ik hoop dat er veel leuke 

boeken / strips etc. gelezen gaan worden. 

Juf Esther 

INFORMATIE DIE U BINNENKORT PER EMAIL ZULT ONTVANGEN: 

- Groepsindeling (medio zomervakantie) 

- Jaarplanning (medio zomervakantie) 



 

 

 

 

 

 

 

Tot slot 

Het is inherent aan het karakter van een NTC-school dat leerlingen vaak maar een beperkt 

aantal jaren op onze school blijven. Sommigen verhuizen naar een ander buitenland, anderen 

gaan terug naar Nederland. 

 

Het kan zijn dat de school niet meer te combineren is met sport of andere vrije 

tijdsbestedingen, 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 

heel hartelijk bedanken voor hun inzet en enthousiasme en alle goeds en veel succes 

toewensen.  

Graag wens ik u namens bestuur en schoolteam met uw kinderen een fijne en zonnige 

vakantie toe!  

Jaap Geertsema  (directeur NTC Zürich De Oranje Koe) 

Hoi allemaal, 

Wij zijn de leerlingen uit groep 8, VO1 en VO2.  

Wij willen jullie graag over onze highlights van het afgelopen schooljaar vertellen. Er zijn veel 

leuke en grappige momenten geweest. Zo hebben we het verhaal van 'het geplette framboosje'. Op 

een donderdagmiddag lag er zo maar ineens een eenzame, geplette framboos midden op tafel. 

Niemand wist waar die vandaan kwam. Samen met de klas hebben we toen een heel verhaal 

eromheen bedacht waar die vandaan zou kunnen komen en wat er misschien wel niet gebeurd zou 

kunnen zijn. Ook hebben gelachen om de 'ramkast' van Bettie. Zij had een grote kast geknutseld 

als surprise. Ze was erg creatief geweest. In maart hebben we afscheid genomen van juf Paula en 

is juf Henriette voor haar in de plaats gekomen. We hebben erg genoten van het schoolreisje naar 

de dierentuin. Vooral de olifantenrit heeft veel indruk gemaakt. Ook speelden we af en toe met de 

woordjes uit Taal in Beeld woordbingo, waarmee we een prijs (Snelle Jelle:))konden winnen. 

Helaas wilde juf Henriette geen Bounty´s meenemen, omdat ze bang was dat ze die onderweg op 

weg naar school in de auto allemaal zelf zou opeten... Al met al een heel leuk schooljaar, waarin 

we naast veel plezier gelukkig ook veel geleerd hebben:) 

Wij wensen iedereen een hele fijne, zonnige zomervakantie toe, 

Hugo, Wouter, Isaak, Bettie, Emma, Amelie, Vere, Carolyn, Milla en Ole 

 

Vakantiehuiswerk 

Onze school heeft 7 weken zomervakantie. Het is bekend dat 

leerlingen die in de vakantie nauwelijks lezen of niet op een 

andere manier met hun moedertaal bezig zijn een achterstand 

oplopen. Er wordt daarom wel gesproken van een vakantiedip. 

Om dit te voorkomen geeft De Oranje Koe de kinderen 

vakantiehuiswerk mee. 



 

 
 
 

 
 

 

Tips om een zomerdip te voorkomen 

Wist u dat niveauverschillen tussen leerlingen vooral ontstaan in de zomervakantie? 

 
Kinderen die in de vakantie veel lezen maken blijven op niveau terwijl het niveau bij kinderen die dit niet doen 
achteruit gaat. Dit is vooral bij kinderen die al iets zwakker zijn het geval. Dit verlies in kennis tijdens de 
zomervakantie (soms wel 2 AVI-niveaus in lezen!) wordt een zomerdip of leerdip genoemd. 

We hebben tips om de zomerdip tegen te gaan: 

1. Lekker lezen op vakantie 

Laat uw kind boeken uitzoeken voor onderweg op de achterbank of op het strand. Ook stripboeken helpen! 
Ook leuk: laat uw kind de menukaart, folders van de bezienswaardigheden waar u heen gaat of borden langs 
de weg voorlezen. Zo houdt u het speels maar blijft uw kind bezig met zijn of haar leesvaardigheid. 

2. De leukste gratis apps voor op vakantie 

Download nu al de VakantieBieb  https://www.youtube.com/watch?v=t4NUIRuLVio van de Bibliotheek. In 
deze app vindt u een leuk en gratis leespakket voor het hele gezin. Bij de boeken wordt het AVI-niveau 
vermeld zodat uw kind makkelijk een boek van het juiste niveau uitkiest. 

Een andere leuke app van de Bibliotheek is de LuisterBieb, eerste luisterboeken-app in Nederland. Deze kunt u 
ook downloaden wanneer u geen lid bent van de bibliotheek. 

 
 

https://vakantiebieb.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=t4NUIRuLVio
https://itunes.apple.com/nl/app/luisterbieb/id632719134?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

