
 

Beste ouders en kinderen, 

In de week van 20 augustus starten we met het nieuwe schooljaar! 

We hopen dat iedereen van een heerlijke vakantie heeft kunnen genieten en 

dat we leerlingen en ouders weer in goede gezondheid kunnen begroeten. 

Graag heten we alle nieuwe leerlingen met hun ouders van harte welkom. 

We hopen dat zij zich spoedig thuis voelen op De Oranje Koe. 

In deze eerste Nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar informeren we jullie 

over een aantal praktische zaken en belangrijke data.  

 

Locaties en groepsindeling 

Locatie Zumikon* 

Inter-Community 

School (ICS) 

Strubenacher 3 

8126 Zumikon ZH 

Maandag 15.45 – 18.15 uur 

Kleuters  

Groep 3, 4, 5  

Groep 6, 7, 8, VO  

juf Maaike 

juf Esther 

meester Jaap 

Locatie Wädenswil 

Schulhaus Untermosen  

Gulmenstrasse 6 

8820 Wädenswil 

Woensdag 15.00 – 17.30 uur 

Kleuters  

Groep 3  

Groep 4, 5  

Groep 6, 7, 8        

juf Maaike 

juf Esther 

juf Margreeth 

juf Janneke 

Locatie Wallisellen** 

Schulhaus Alpen 

Alpenstrasse 11 

8304 Wallisellen 

Donderdag 16.00 – 18.30 uur  

Kleuters  

Groep 3  

Groep 4                

juf Maaike 

juf Esther 

meester Jaap 

Locatie Wallisellen ** 

Schulhaus Bürgli 

Bürglistrasse 30 

8304 Wallisellen  

Donderdag 16.00 – 18.30 uur 

Groep 5 

Groep 6,7 

Groep 8 en VO 

juf Margreeth 

juf Janneke  

juf Henriëtte 

* Verzamelen bij receptie `Secondary school building` (voor bibliotheek). 

** De ouders van de nieuwe locaties in Wallisellen ontvangen 

nog voor het begin van de lessen informatie over brengen en 

ophalen van de leerlingen, parkeren enz.  
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De Oranje Koedag   

Op zaterdag 25 augustus is de jaarlijkse Oranje Koedag! Dit is de officiële 

start van het nieuwe schooljaar en een gelegenheid om alle ouders en 

leerlingen van alle locaties te ontmoeten. De dag vindt plaats in Park im 

Grüne (Rüschlikon ZH). Maandag 20 augustus sturen we nog een 

uitnodiging. 

Alle kinderen en ouders worden om 9.50 uur verwacht, zodat we echt om 

10.00 uur kunnen beginnen met de opening. Er zijn Hollandse spelletjes voor 

de kinderen, op de Vrijmarkt is er de mogelijkheid spulletjes te kopen en te 

verkopen en ter afsluiting houden we een gezellige picknick en BBQ.  

De opbrengst van de BBQ is voor de activiteiten van de oudercommissie. De 

Oranje Koedag is om 13.00 uur afgelopen.  

Deze dag is een officiële cultuuractiviteit en behoort tot het lesprogramma 

van de leerlingen.    

Wij rekenen er op dat alle leerlingen naar de Oranje Koedag komen!  

Nederlandstalige vriendjes of vriendinnetjes zijn ook van harte welkom! 

Alle spelletjes zijn bemand door één of twee volwassenen. Voor het soepele 

verloop zoekt de Oudercommissie nog een aantal ouders (aanmelden via: 

oudercommissieDOK@gmail.com). 

Koffiemiddag voor nieuwe ouders  

Op alle drie de locaties is er in de eerste schoolweek de gelegenheid om 

kennis te maken met (nieuwe) ouders. Alle nieuwe en bestaande ouders 

worden van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie 

nader kennis te maken met contactouders, bestuursleden en elkaar.  

Onze contactouders helpen ouders, die nieuw zijn in Zwitserland, graag bij 

het vinden van antwoorden op allerlei praktische vragen. Op alle locaties 

wordt verzameld direct na aanvang van de lessen. 

Jaarplanning 

De jaarplanning met alle belangrijke data voor het 

schooljaar 2018-2019 is als bijlage toegevoegd. 

 

Namens het bestuur en het schoolteam wens ik 

iedereen een inspirerend en succesvol schooljaar 

toe! 

Jaap Geertsema  

NTC Zürich De Oranje Koe  

www.ntc-zurich.ch 

directie@ntc-zurich.ch   

In deze nieuwsbrief: 

Wist je dat… 

…De Oranje Koe  

dit jaar maar liefst  

15 jaar bestaat?  

Tijd voor een feestje! 
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