
 

Beste ouders en kinderen, 

Na een zeer zonnige en erg gezellige Oranje Koe dag die eind 

augustus plaatsvond is het nieuwe schooljaar inmiddels weer 

in volle gang en is het zelfs alweer bijna herfstvakantie! Mocht 

u nog even willen genieten van de zomerse plaatjes van de 

Oranje Koe dag bezoekt u dan vooral onze website www.ntc-

zurich.ch.  

In deze oktobernieuwsbrief wil ik u graag informeren over 

onze activiteiten in de komende weken, maar allereerst: 

Een groot compliment voor alle kinderen! 

Alle leerlingen die elke maandag-, woensdag- of 

donderdagmiddag trouw naar de Nederlandse les komen en 

het daarbij behorende huiswerk maken verdienen daarvoor 

een groot compliment. Super! 

Nieuwe leerlingen  

In de afgelopen weken hebben we als nieuwe leerlingen van 

onze school mogen begroeten: 

 

Stäfa 
Isolde van der Putten (gr. 1) en Xavier Anicet (gr. 8). 

  

Wädenswil 

Rosa Heemskerk, Julian Hulsman, Emma Korten, Taisa 

Langenberg, Marloes van der Meij (gr. 1), Micha Albers, Bine 

van Groningen (gr. 3), Ruben van Kerckhoven (gr. 4), 

Teisha van Kerckhoven (gr. 6) en Sarah Kleiterp (gr. 7). 

 

Wallisellen 

Joep Mink (gr. 1), Julian Vloemans (gr. 3), Gijs Mink en Mats 

Rehwinkel (gr. 4),  Floor Rehwinkel (gr. 5), William Puri (gr. 

6) en Joachim Fahner in VO 2/3. 

 

We hopen dat alle kinderen en hun ouders zich 

weldra thuis voelen op onze school en wensen de 

kinderen heel veel plezier en veel succes toe op 
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Kinderboekenweek 

Van 4 – 15 oktober wordt 

in Nederland de 63e 

Kinderboekenweek 

gehouden met als thema 

`Gruwelijk eng`.  

De Oranje Koe sluit de 

Kinderboekenweek op 

feestelijke wijze af op 

zaterdag 28 oktober op 

onze school locatie 

`Untermosen` in Wädenswil. 

We hebben een heel mooi programma voor zowel de kinderen 

als de ouders kunnen organiseren met onder andere een 

theatervoorstelling, een schrijver, de boekenmarkt en de 

ouderbijeenkomst. Zorg dus dat u er bij bent (het betreft een 

verplichte cultuurdag)! 

Theater 
De ontvangst is om 9:45 uur want om 10.00 uur wordt gestart 

met de voorstelling ̀ Als ik jou`van de Belgische theatergroep 

`Theater van A tot Z`. Ook de ouders zijn van harte welkom 
om naar het theater te komen kijken! 

 

 

 

 

 

 
 

Na de voorstelling is er een pauze met limonade voor de 

leerlingen en koffie voor de ouders. 

Schrijver 

Ook dit jaar hebben we weer een schrijver uitgenodigd om 

met de leerlingen 

te praten over zijn werk. 

Dit jaar is het Marcel van 

Driel.  

 

 

 

 

 

Save the 
date! 

zaterdag        
28 

oktober 
2017 

 
Kinderen: 

• 9:45-14:00 
Kinderboekendag 

voor alle leerlingen 
met Theater / 

Schrijver Marcel van 
Driel / Boekenbeurs 

etc! 
 

Ouders: 

• 10:00-11:00 
Theatervoorstelling 

• 11:00-11:30  
Koffie pauze 

• 11:30-12:30 
Boekenbeurs & 

Verkoop Sint 
lekkernijen & 
Wijnproeverij 

• 12:30-13:30 
Jaarlijkse 

ouderbijeenkomst 
 

Locatie: 
Schoolgebouw 
`Untermosen` 

Gulmenstrasse 4 
8820 Wädenswil 

Sinds 2001 maakt `Theater van A tot Z` theater voor `anderstaligen` die 

Nederlands leren. Voorstellingen zijn onder andere gedaan in België, 

Nederland, Indonesië, Frankrijk, Spanje, Polen, Engeland en de 

Verenigde Staten. Als ik jou werd gecreëerd in 2009, en staat nog steeds 

op het programma. 

 



 

 

Marcel van Driel gaat drie presentaties houden. Groep 1, 2 en 

3 krijgen het verhaal te horen over  “Billy de Kip”. Voor de 

groepen 4 en 5 vertelt hij over “Rapp en Rob” die allerlei 

avonturen beleven. In de bovenbouw wordt het boek 

“Superhelden.nl”  besproken. Dit is een heel spannend boek 

dat over een gamer gaat. Bij dit boek hoort een game die je 

ook echt online kunt spelen. Hoe dat allemaal in z’n werk gaat, 

zal Marcel van Driel allemaal uitleggen op zaterdag 28 

oktober.  

 

 

 

 

 

 

Boekenmarkt 

Boekenmarkt 

Op 28 oktober wordt door de Oudercommissie een 

boekenmarkt georganiseerd.  Wij zijn daarvoor op zoek naar 

2e hands boeken. Wellicht heeft u boeken die u aan de school 

wilt doneren?  Neem ze dan mee op 28 oktober! 

Kinderen die een boek kopen van Marcel van Driel of 

een 2e hands boek, krijgen net als in Nederland het 

Kinderboekenweekgeschenk cadeau! 

 

 

 

 

 

 

 

Net als vorig jaar zijn er ook nu weer boeken van de schrijver te koop 

tijdens onze boekenmarkt.  

“Billie de kip” is in de Nederlandse winkels niet meer verkrijgbaar, maar 

hij neemt zijn geheime voorraad mee naar Wädenswil. Deze boeken 

kosten CHF 10,-.  

Deel 1 van “Superhelden.nl” kost CHF 14,50, deel 2 CHF 17,- en deel 3 

kost CHF 18,-. 

Marcel van Driel signeert vanaf 13.55 uur!!! 

 

http://superhelden.nl/


 

 

 

Ouderbijeenkomst 

Alle ouders zijn op 28 oktober van 12.30 – 13.30 uur van 

harte uitgenodigd op de jaarlijkse ouderbijeenkomst waarop 

het bestuur de ouders informeert over haar  plannen en 

verantwoording aflegt over de besteding van de 

ouderbijdrage. De vergadering vindt tijdens de 

Kinderboekendag plaats. 

 

Voorafgaand aan de ouderbijeenkomst is er gelegenheid om 

alvast een aantal Sint lekkernijen te kopen via `Das 

Holländische Lädeli` of echte lokale wijn te proeven van 

`Weingut Diederik`. 

 

Ouderhulp  

Voor de herfstvakantie worden de infoavonden gehouden 

waarop het jaarprogramma wordt toegelicht en de 

wederzijdse verwachtingen worden besproken. Inmiddels zijn 

er al een paar achter de rug. We zijn verheugd over de hoge 

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

dragen heeft al veel respons opgeleverd. Onze hartelijke  

dank voor deze blijken van ouderbetrokkenheid. Zo bouwen 

we samen aan een nog leukere Oranje Koe.  

Voor ouders die niet op de infoavonden aanwezig konden zijn, 

bestaat de mogelijkheid zich alsnog aan te melden. De brief 

en het aanmeldingsformulier liggen bij de ingang van de 

theaterzaal.   

Ouders die zich hebben aangemeld worden benaderd door de 

teamvertegenwoordigers in de werkgroepen.  

 

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 

www.ntc-zurich.ch 
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