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In deze
nieuwsbrief:

Beste ouders en kinderen,
Het is inmiddels alweer herfstvakantie. De tijd vliegt.

Nieuwe
leerlingen
Ouderhulp

Geen les op
maandag 22/10
in Zumikon

Herfstvakantie

o
o
o
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Cultuurdag 2710:
Kinderboekenweek
Arend van Dam
Boekenmarkt
Ouderbijeenkomst

In deze oktobernieuwsbrief informeren wij jullie over onze activiteiten in de
komende weken, maar allereerst willen wij alle leerlingen die elke maandag-,
woensdag- of donderdagmiddag trouw naar de les komen een groot
compliment maken. Het is niet niks om naast de dagschool ook nog naar de
Nederlandse school te komen en het daarbij behorende huiswerk te maken.
Super!
Nieuwe leerlingen
In de afgelopen weken hebben we als nieuwe leerlingen van onze school
mogen begroeten:
Zumikon
Florentine Mei en Annemijn Scheenstra (groep 1), Leyon Irmatova
(groep 3), Cassiël Khayali (groep 4), Tim Sijbring (groep 6), Simon
Appeltans en Anouk Sijbring (groep 7), Eline Sijbring (groep 8)
Wädenswil
Rosemie Cuypers, Julie Hoen, Joes van Groningen en Rosa en
Tessa Heemskerk (groep 1), Charlotte Hoen (groep 4)
Wallisellen
Bente Andries, Sophia en Victor Prevo, Joris en Malou van der Elst
(groep 1), Nele Forster (groep 3), Thimoteus Huisman en Bas van
Overfelt (groep 4)

Schoolgids
Oproep 15
plussers voor
lustrumoproep!
Bijdrage groep
1-2Wallisellen
& Bijdrage
groep 4
Wädenswil

We hopen dat alle leerlingen en hun ouders zich weldra thuis voelen op onze
school en wensen iedereen heel veel plezier en succes toe op De Oranje Koe!
Ouderhulp
Tijdens de informatieavonden hebben we een beroep gedaan op alle ouders
om “een steentje bij te dragen” om van de Oranje Koe een nog leukere school
te maken. Gelukkig hebben zich in alle klassen ouders
aangemeld. Ouderhulp is erg belangrijk voor de school en
biedt ouders ook een goede gelegenheid andere ouders en
de school beter te leren kennen.

SAVE THE DATE
Cultuurdag
Kinderboekenweek!
Zaterdag 27 oktober

In dit Lustrumjaar staan er wat extra activiteiten op het programma, waarvoor
we nog graag de hulp van meer ouders kunnen gebruiken. Tijdens de
ouderbijeenkomst op de Cultuurdag zijn aanmeldingsformulieren beschikbaar.
Ouders die zich hebben aangemeld worden benaderd door teamvertegenwoordigers in de werkgroepen.

Kinderen

9.45 uur tot 13.00 uur
Cultuurdag

Ouders

Cultuurdag 27 oktober

10.00 uur tot 10.15 uur
Ontvangst met koffie
~~~
10.15 uur tot 11.15 uur
Ouderbijeenkomst
~~~

11.15 uur tot 13.00 uur
-Wijnproeverij
“Weingut Diederik”
-“Das Holländische
Lädeli” met Hollandse
en Sint artikelen.
-Boekenmarkt
-Arend van Dam
signeert
~~~
13.00 uur
Einde Cultuurdag

De Oranje Koe sluit de Kinderboekenweek op feestelijke wijze af op zaterdag
27 oktober, op onze schoollocatie Untermosen in Wädenswil.
De kinderen hoeven die dag geen taalboek, werkboeken en uitlegkaarten mee
te nemen. Wel graag kleurtjes, een schrijfpotlood, je schooltas en iets te
drinken en te eten meenemen voor in de pauze.
Kinderboekenweek
Vriendschap staat centraal in de Kinderboekenweek 2018, die in Nederland
loopt van woensdag 3 oktober tot en met zondag 14 oktober. Het motto bij het
thema Vriendschap is Kom erbij!
We hebben een heel mooi programma voor zowel de kinderen als de ouders
kunnen organiseren met onder andere een bezoek van de Nederlandse
schrijver Arend van Dam, de boekenmarkt en de ouderbijeenkomst. Zorg dus
dat jullie erbij zijn! Het betreft een verplichte cultuurdag.
Ouderbijeenkomst
Alle ouders zijn op 27 oktober van 10.15 – 11.15 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 plaats tijdens de cultuurdag in het
schoolgebouw Untermosen in Wädenswil.
Na afloop van de jaarlijkse ouderbijeenkomst is er
gelegenheid om alvast een aantal Sintlekkernijen te kopen
via “Das Holländische Lädeli” of echte lokale wijn te proeven
van “Weingut Diederik”.

Schrijver op bezoek: Arend van Dam
De schrijver die we dit jaar bij ons op school hebben uitgenodigd is Arend van
Dam, die al heel veel (voorlees)boeken heeft geschreven. Hij maakt prachtige
verhalen, waarvan de lezer vaak iets leert over Nederlands cultureel erfgoed.
Arend van Dam debuteerde in 1989 met “Het Pietenboek”. Sindsdien heeft hij
al meer dan honderd kinderboeken geschreven. Als geen ander verwoordt hij
maatschappelijke thema’s door middel van spannende, leerzame verhalen
voor kinderen.
Samen met illustrator Alex de Wolf boekte hij veel succes met de bekende
voorleesbundels, waarvan het eerste deel, “Lang geleden…”, bekroond werd
met de Zilveren Griffel.
Afgelopen 15 september heeft hij de Thea Beckmanprijs 2018 gekregen voor
het beste historische jeugdboek “De reis van Syntax Bosselman”.
Ook hebben Arend en Alex samen een mooie reeks AVI-boekjes gemaakt, op
basis van de Lang geleden…-reeks, zoals “Noot voor Noot”, een mini-biografie
over Bach (AVI M3), en “De schat van Klaas Kompaan”, over het wonderlijke
levensverhaal van Claes Compaen, een échte piraat (AVI M4).
Kijk ook eens op zijn website: www.arendvandam.nl

Arend van Dam gaat op zaterdag 27 oktober bij ons op school drie presentaties
houden. Hi j heeft laten weten dat hij in ieder geval aandacht gaat besteden
aan “Stad en land…” en “Overal en ergens…”.
Ook neemt hij in het vliegtuig een aantal van zijn boeken mee om te verkopen.
Neem daarom contant geld mee.
Je kunt je eigen boeken die dag ook laten signeren door Arend van Dam!

Boekenmarkt
Op zaterdag 27 oktober wordt er door
de Oudercommissie een boekenmarkt
georganiseerd. Wij hebben de
afgelopen jaren heel veel tweedehands
boeken gekregen en verzameld, die we
nu gaan verkopen, ook omdat ons
magazijn te vol wordt. Graag contant
geld meenemen en zoveel mogelijk
boeken van ons kopen! Boeken zijn 1CHF en

de opbrengst komt ten goede aan de Oudercommissie.
LUSTRUM DOK

Oproep voor alle NL
kinderen (dus ook broertjess,
zusjes of vrienden van DOK
kinderen) die ook hun 3de

lustrum vieren of al
hebben gevierd!
BEN JIJ 15 JAAR OF OUDER
DAN MAG JE VOLGENDE
KEER EEN OPROEP
PLAATSEN IN DE
NIEUWSBRIEF!
MISSCHIEN BEN JE OP ZOEK
NAAR EEN BOEK, EEN
OPPASBAANTJE OF WIL JE
IETS VERKOPEN STUUR
DAN JE OPROEP VOOR

Lustrumverrassing
Zoals bekend bestaat de school dit jaar 15 jaar. Ter gelegenheid van het
Lustrum ontvangen alle leerlingen op de Cultuurdag een verrassing!
Schoolgids
De schoolgids, met informatie voor het schooljaar 2018/2019 is beschikbaar op
de website van De Oranje Koe of via deze link: http://www.ntczurich.ch/schoolgids/

Herfstvakantie
Graag wens ik alle leerlingen en hun ouders mede namens het team en het
bestuur NOG een gezellige herfstvakantie toe.

Jaap Geertsema
Bijdrage van groep 1/2 Wallisellen:
Groep 1/2 van juf Maaike heeft de volgende rebus gemaakt:

Bijdrage van groep 4 Wädenswil

Oh…. wat is het toch moeilijk die tweetekenklanken ‘ou’ en ‘au’.
In blok 2 van Spelling in beeld moeten de kinderen in groep
4 heel wat woorden uit hun hoofd leren met deze
tweetekenklanken om straks hun dictee goed te maken. Het
is en blijft een kwestie van oefenen en nog eens oefenen.
Het zijn niet voor niks onthoudwoorden. Wie weet gaat dat

beter als je er een zin meemaakt. Dat hebben de kinderen van groep 4 in
Wädenswil
gedaan.

Micha Albers:
De auto is snel.
Augustus is een maand.
Ik vind de paus leuk.
Ik mag soms op snoep kauwen.
De koffie is lauw.
Mijn broek is blauw.
Mijn broer is soms heel flauw.
De klauw van een tijger is scherp.
Charlotte Hoen:
Ik hou van jou.
Waarom ken ik jou?
Kijk je nou naar het raam?
Ik heb je goud gevonden.
Ik ken jou heel lang.
Hee, wacht nou!
Waarom hak jij het hout?
Ik zou gaan zwemmen maar dat kan niet.
Ruben Van Kerckhoven:
Groningen

Bine van

Het water is lauw.
blauw

De pauw is

Het meer is blauw.

Au, ik heb pijn.

Ik val flauw.

