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Beste ouders en leerlingen,
Voor jullie ligt de Nieuwsbrief van de maand oktober, waarin we terugblikken
en vooruitkijken. Na een goede start van het schooljaar hebben we deze week
alweer de laatste les voor de herfstvakantie.
Inmiddels zijn alle leerlingen er weer aan gewend om op maandag-, woensdagof donderdagmiddag trouw naar de les komen en het daarbij behorende
huiswerk te maken. Alle leerlingen verdienen hiervoor een groot compliment!
Graag wens ik alle leerlingen en hun ouders mede namens het team en het
bestuur een gezellige herfstvakantie toe!

Jaap Geertsema
NTC Zürich De Oranje Koe
directie@ntc-zurich.ch
SCHOOLGIDS
De schoolgids 2019 / 2020 is beschikbaar op de
website van De Oranje Koe en is te vinden onder:
http://www.ntc-zurich.ch/schoolgids/

Nieuwe leerlingen
In de afgelopen weken hebben we als nieuwe leerlingen van onze school
mogen begroeten:
Zumikon
Julian de Groot (Gr. 1), Evan Hawkes (Gr. 2) Morris Amadio , Ella Drion
en Niam Khayalie (Gr. 3), Inza van den Heuvel (Gr. 4), Kas Kok (Gr. 5),
Max Kok (Gr. 6) Daniel van den Heuvel (Gr. 7).
Wädenswil
Stella Cuypers (Gr. 1), Daniel Hulsman (Gr. 1).
Oerlikon
Bente Andries (Gr. 1), Charlotte Huisman en Noor van Overfelt (Gr. 3)
Tobias Oosterling en Luuk Theeuwes (Gr. 4), Kim Leenders (Gr. 6),
Anna-Bente van der Boom, Boas Oosterling en Ruben Veneberg (Gr. 7)
en Edan van der Boom (Gr. 8).
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!

Noteer in de
agenda:
Herfst 2019
21/23/24 oktober:
~~~~~~~~~~~~~
Eerste les na de
herfstvakantie
26 oktober:
Afsluiting Kinderboekenweek &
Ouderbijeenkomst
24 november:
Intocht van
Sinterklaas bij
de NVZ Zürich
2/4/5 december:
Sinterklaas op
bezoek bij De
Oranje Koe
16/18/19
december:
Schaatsen

Nieuwe leerkracht
Als nieuwe leerkracht begroeten we Sofie Vandenbohede.
Sofie gaat op onze school vervangen in geval van
afwezigheid van leerkrachten. Hartelijk welkom, Sofie.
Veel succes en plezier toegewenst!

Terugblik De Oranje Koedag
Op zaterdag 24 augustus hebben we weer een buitengewoon geslaagde Oranje
Koedag gehad, met spelletjes, een vrijmarkt, touwtrekken, een barbecue en
hier en daar wat zon! Hier een foto-impressie:

Juliette de Wit is
bekend van haar
illustraties bij
Spekkie en Sproet...

Cultuurdag Kinderboekenweek op 26 oktober… Reis mee!
In Nederland wordt van 2 t/m 13
oktober de Kinderboekenweek
gevierd met als thema ‘Reis mee!’
De Oranje Koe sluit de
Kinderboekenweek feestelijk af
op zaterdag 26 oktober 2019,
van 9.45 uur tot 13 uur op onze
schoollocatie Untermosen in
Wädenswil (Gulmenstrasse 6).
We hebben illustrator Juliette de
Wit uitgenodigd om bij ons drie
workshops te komen geven!

...maar ze heeft nog
veel meer
geïllustreerd!

Nieuw dit jaar is dat de ouders van de kinderen van de onderbouw (groepen 1,
2 en 3) en de middenbouw (groepen 4, 5) ook aanwezig zijn bij de workshop.
De bovenbouw (groepen 6, 7 en 8) krijgt van Juliette een striptekenworkshop;
de ouders zijn hier niet bij aanwezig.

Programma voor de leerlingen:

9.45
10.00-11.00
11.05-11.55
12.00-12.50
12.50-13.00

groep 1-2-3
Verzamelen

groep 4-5

Kinderboekenweek Kinderboekenweek
in de klas
in de klas
WORKSHOP
Kinderboekenweek
(met ouders)
in de klas
Kinderboekenweek WORKSHOP
in de klas
(met ouders)
Boeken laten signeren door Juliette de Wit

groep 6-7-8-VO

WORKSHOP
Kinderboekenweek
in de klas
Kinderboekenweek
in de klas

(Zie volgende pagina voor het programma voor de ouders.)
De oudercommissie verzorgt voor alle leerlingen iets te eten en te drinken.
Het betreft een verplichte cultuurdag, dus we verwachten alle leerlingen.

Boekenmarkt
Op zaterdag 26 oktober wordt door de oudercommissie een boekenmarkt
georganiseerd. Behalve tweedehands boeken, zullen daar ook nieuwe
boeken van Julliette de Wit worden verkocht.
Wij zijn dus nog op zoek naar tweedehandsboeken. Wellicht heeft u
boeken/stripverhalen die u aan de school wilt doneren? Graag inleveren
op zaterdag 26 oktober om 09.45 uur.
Vergeet op zaterdag 26 oktober dus niet om contant geld mee te nemen!

Ouderbijeenkomst

Programma
voor de ouders
op 26 oktober:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gezamenlijk:

09.45: inloop
10.00: ouderbijeenkomst
met het bestuur
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alle ouders zijn op zaterdag 26 oktober van 10 tot 11 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 bijeenkomst vindt plaats tijdens de cultuurdag, in de aula
van het schoolgebouw Untermosen in Wädenswil.
Na afloop van de ouderbijeenkomst staat de koffie klaar. Daarna zal onze
onderwijsassistent Marjolijn een korte uiteenzetting geven over de werking
van onze vernieuwde bibliotheek en over lezen in het algemeen. Verder wordt
dit jaar van de ouders van groep 1 t/m 5 gedurende 50 minuten ook een
actieve rol verwacht tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek.
Daarnaast is er natuurlijk weer de gelegenheid om alvast een aantal
Sintlekkernijen te kopen bij Das Holländische Lädeli.

Ouders van groep 1-2-3:

Oudercommissie 2019 – 2020

11.00: evt. snel koffie halen
11.05: workshop met de
leerlingen bij Juliette de
Wit
11.55: boekenbeurs +
Hollands Lädeli + koffie
12.30: presentatie bieb +
leesbevordering

Oudercommissieleden Zumikon :
- Jessica Rehwinkel
- Sophie te Meerman
Oudercommissieleden Wädenswil:
- Maaike Kemperman
- Melanie Hoen
- Myrna Gunning
- Petra Koets-Patka (voorzitter oudercommissie)

Ouders van groep 4-5:

11.05: boekenbeurs +
Hollands Lädeli + koffie
11.30: presentatie bieb +
leesbevordering
12.00: workshop met de
leerlingen bij Juliette de
Wit
Ouders van groep 6-7-8-VO:

11.05: boekenbeurs +
Hollands Lädeli + koffie
11.30: presentatie bieb +
leesbevordering
12.00: boekenbeurs +
Hollands Lädeli + koffie
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gezamenlijk:

12.50: eventueel boeken
laten signeren
13.00: einde Cultuurdag

Oudercommissieleden Oerlikon:
- Bianca Eikhout
- Coralie de Vries-Pluimgraaff
- Femke Mastenbroek
- Tanga van der Sloot

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, bedankt!
Voor alle extra activiteiten kunnen we nog meer hulp van ouders gebruiken.
Ouderhulp is erg belangrijk voor de school en biedt ook een goede gelegenheid
om andere ouders en de school beter te leren kennen.
Tijdens de ouderbijeenkomst zijn de intekenlijsten nogmaals beschikbaar.
Ouders die zich reeds hebben aangemeld om bij een activiteit te helpen,
worden tijdig benaderd door degenen die de betreffende activiteit
organiseren.

In de rubriek “Uit de klas” van deze nieuwsbrief vinden jullie weer een aantal prachtige bijdragen! Ditmaal van:
•
•

Groep 5 (Oerlikon) van meester Jaap en
Groep 8 (Oerlikon) van juf Janneke.

Groep 5: Prinsjesdag

Op donderdag 26 september heeft Edan uit groep 8 als een ware journalist vier leerlingen geïnterviewd (één uit
elke klas van de locatie Oerlikon), speciaal voor deze nieuwsbrief. Dit is het resultaat:

OERLIKON, 26 OKTOBER 2019 – VAN ONZE VERSLAGGEVER EDAN
Groep 1/2: Bente
Bente zit op hiphop. Ze zat eerst op ballet, maar hiphoppen vindt ze
sneller en stoerder. Op de Nederlandse school heeft ze twee vrienden.
Die heten Viktor en Sofia. Wat ze het liefst doet in de les is tekenen. Ze
zit ook op de Engelse school. Hiervoor woonde ze in Nederland (in
Dongen) en in Zweden en nu woont ze in Zwitserland, maar ze weet
niet precies hoe lang al.

Groep 3/4: Tobias
Tobias zit op voetbal. Tijdens de Nederlandse les vindt hij het het
leukst om te schrijven. Hij woont nog niet heel lang in Zwitserland.
Hiervoor woonde hij in Amsterdam en daar had hij drie goede
vrienden: Jannes, Sep en Amir (en de grote broer van Amir, maar
daarvan weet hij de naam even niet meer). Wat hij in Nederland het
liefste doet is bij vrienden logeren.

Groep 5: Sienna
Sienna is acht jaar oud. Ze is in Zwitserland geboren en ze gaat niet
meer zo vaak naar Nederland. Ze ging graag naar haar opa en oma,
toen die nog leefden. De leukste plek van Nederland vindt ze
Hellendoorn! Ze leest graag Krimi Comic en miniheks Fuchsia. Ze houdt
ook van films kijken, maar die moeten niet te eng zijn. In haar vrije tijd
voetbalt ze graag.

Groep 6/7: Jule
Jule kreeg ook wat vragen over lezen en school. Ze leest graag. Nu kan
ze even niet op de naam van haar lievelingsboek komen, maar het is
een paardenboek. Haar lievelingsschrijver is Jacques Vriens. Spelling
vindt ze het leukste onderdeel van de Nederlandse school, omdat je
daar minder bij schrijft en bij taal vindt ze dat er te veel woordwebben
zijn. Spelling is afwisselender!

