
	

	

Beste	ouders	en	leerlingen,		
	
Dit	 is	 de	 Nieuwsbrief	 van	 februari	 met	 informatie	 en	 wetenswaardigheden,	
een	terugblik	op	het	schaatsfestijn,	nieuws	uit	de	klas	en	nog	veel	meer.	Veel	
leesplezier	toegewenst! 
	
Graag	wens	 ik	 iedereen	mede	namens	bestuur	 en	 schoolteam	een	plezierige	
sportvakantie	toe! 
	

Jaap Geertsema 	
NTC	Zürich	De	Oranje	Koe	
directie@ntc-zurich.ch	 
 
 
Nieuwe	leerlingen	
Als	nieuwe	leerlingen	begroeten	we:	
 
in	Zumikon:	 Helena	Ammerlaan	Stenbaek	(gr.	3) 
	 	 Sofia	Ammerlaan	Stenbaek	(gr.	4) 
in	Oerlikon:	 Zoé	Hoogland	(gr.	1/2) 
 
We	hopen	dat	alle	leerlingen	en	hun	ouders	zich	weldra	thuis	voelen	op	onze	
school	en	wensen	iedereen	heel	veel	plezier	op	De	Oranje	Koe!	
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10-minutenavonden 
 
De	 rapporten	 zijn	 inmiddels	 verstuurd	 en	 op	
maandag	 3	 februari,	 woensdag	 5	 februari	 en	
donderdag	 6	 februari	 is	 er	 weer	 de	 gelegenheid	 de	
leerkrachten	kort	te	spreken.		
	
Voor	31	januari	kon	je	je	daarvoor	aanmelden.	Te	laat	
aangemeld?	 Neem	 direct	 contact	 op	 met	 de	
leerkracht	om	te	overleggen	over	de	mogelijkheden. 
 



	

	

	
	

	

	

	

	

Sportvakantie 
Nog	even	en	dan	heeft	De	Oranje	Koe	twee	weken	sportvakantie.	Een	goede	
gelegenheid	om	veel	leuke	dingen	te	doen	en	hopelijk	ook	veel	buiten	te	zijn.	
De	 vakantie	 leent	 zich	 natuurlijk	 ook	 bij	 uitstek	 voor	 het	 doen	 van	
gezelschapsspelletjes	en	het	 lezen	van	Nederlandse	boeken.	Heel	 leuk	en	ook	
heel	leerzaam!	De	volgende	lessen	zijn	op	24,	26	en	27	februari.		
Let	op:	in	Zumikon	is	de	les	op	maandag	24	februari	in	Schulhaus	Juch.  
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Voorjaarsvakantie		
Zoals	 jullie	 waarschijnlijk	 al	 op	 onze	 jaarplanning	 hadden	 gezien,	 duurt	 de	
Voorjaarsvakantie	wederom	drie	weken:	van	4	t/m	26	april.	
	
Toetsdag	op	zaterdag	9	mei	
Blokkeer	 zaterdagochtend	 9	 mei	 alvast	 in	 de	 agenda’s,	 want	 dan	 vindt	 de	
jaarlijkse	 toetsdag	 plaats,	 voor	 leerlingen	 vanaf	 groep	 3.	 We	 nemen	 dan	
voornamelijk	 methode-onafhankelijke	 toetsen	 af	 (zoals	 Cito’s)	 en	 we	 vinden	
het	erg	belangrijk	dat	al	onze	leerlingen	hieraan	deelnemen.	
	
Voorleesdagen	in	mei	
Om	onze	leerlingen	te	ondersteunen	bij	het	goed	leren	lezen	en	schrijven	is	het	
van	 groot	 belang	 regelmatig	 voor	 te	 lezen.	Uit	 veel	 onderzoek	 is	 bekend	dat	
voorgelezen	worden	niet	alleen	fijn	en	gezellig	is,	maar	ook	in	belangrijke	mate	
bijdraagt	 aan	 de	 ontwikkeling.	 Kinderen	 die	 dagelijks	 worden	 voorgelezen	
hebben	een	grotere	woordenschat	en	ze	leren	gemakkelijker	lezen	en	schrijven	
dan	hun	leeftijdsgenoten	zonder	deze	ervaring.		
 
Wij	 sluiten	 daarom	 aan	 bij	 de	 Zwitserse	 voorleesdag	 op	 27	mei	 en	 lezen	 de	
leerlingen	tijdens	de	lessen	op	25,	27	en	28	extra	lang	voor.	Het	zou	fijn	zijn	als	
jullie	ons	daarbij	zouden	willen	helpen,	door	tijdens	de	les	een	stukje	te	komen	
voorlezen.	Lijkt	 je	dat	 leuk?	Laat	het	dan	weten	aan	de	
leerkracht.	Bedankt	alvast! 

Noteer in de 
agenda: 

Voorjaar 
2019/2020 

3/5/6 februari:  
10-minuten-
gesprekken 
 
8 t/m 23 februari:  
Sportvakantie 
 
24/26/27 februari:  
Eerste les na de 
sportvakantie 
 
zaterdag 7 maart:  
Cultuurdag  
“Van Gogh Alive”  
 
4 t/m 26 april:  
Voorjaarsvakantie 
 
zaterdag 9 mei:  
Toetsdag 
 
25/27/28 mei: 
Voorleesdagen 

Cultuurdag	zaterdag	7	maart:	naar	Van	Gogh	Alive!	
	

We	 bezoeken	 ’s	 morgens	
met	 alle	 leerlingen	 de	
tentoonstelling	‘Van	Gogh	
Alive’,	 een	 interactieve	
tentoonstelling	 over	 het	
werk	 van	 een	 van	
Nederlands	 beroemdste	
kunstenaars:	Vincent	Van		

Gogh.	 Zijn	 werken	 worden	 hierin	 als	 grootschalige	 projecties	 tot	 leven	
gebracht,	alsof	je	midden	in	het	schilderij	staat…	

	
Daaromheen	zorgen	we	voor	een	interessant	en	leuk	programma	voor	de	
verschillende	 leeftijden.	 Verdere	 details	 volgen	 nog,	 maar	 mocht	 je	
nieuwsgierig	zijn,	dan	kun	je	alvast	kijken	op	https://vangogh-alive.ch/		
	



	

	

 

Hulp nodig bij het 
inloggen? Andere 
vragen over Google 
Classroom of over  
het ICT-beleid van  
De Oranje Koe? 

Neem dan gerust contact 
op met juf Janneke:  

j.bruntink@ntc-zurich.ch  

 

 

 

 

 

 

 

Hulp nodig bij het 
activeren van de 
biebpas, of bij het 
lenen van boeken? 

Juf Marjolijn beantwoordt 
met plezier al je vragen 
over de bibliotheek, over 
leuke boeken, of over 
lezen in het algemeen:  

bibliotheek@ntc-zurich.ch  

	

	
ICT-ontwikkelingen	(1):	accounts	NTC-Zurich.ch	
	
Op	 vrijdag	 31	 januari	 hebben	 alle	 ouders	
instructies	ontvangen	voor	de	 ingebruikneming		 	
van	 de	 nieuwe	 leerlingenaccounts	 van	 NTC-
Zürich,	 voor	 Google	 Classroom.	 Veel	 ouders	
hebben	 er	 direct	 gehoor	 aan	 gegeven	 en	 we	
hebben	 al	 verschillende	 enthousiaste	 reacties	
ontvangen.	Heb	jij	ook	al	ingelogd?	
	
https://classroom.google.com/?emr=0		 	
	
Vanaf	nu	zullen	de	leerkrachten	via	de	Classrooms	informatie	delen,	maar	ook	
kunnen	 ze	 daar	 huiswerk	 of	 foto’s	 plaatsen,	 handige	 uitlegvideo’s,	
aankondigingen	 of	 inleveropdrachten.	We	 zijn	 blij	 dat	we	 ermee	 aan	 de	 slag	
mogen	gaan	en	kunnen	niet	wachten	om	alle	mogelijkheden	te	ontdekken!		
 
 
 
 
ICT-ontwikkelingen	(2):	reserveer	voor	1	maart	de	eerste	boeken! 
	
Met	 het	 nieuwe	 schoolmailadres	
kunnen	 leerlingen	 nu	 ook	 hun	
bibliotheekpas	 in	 gebruik	 nemen:	
vóór	 de	 sportvakantie	 ontvangen	
alle	leerlingen	een	sticker	met	een	
streepjescode	van	hun	leerkracht.		
	
Met	 dat	 lenersnummer	 kan	 je	 in	
de	 catalogus	 boeken	 aanvragen.	
Deze	boeken	worden	dan	eens	per	
maand	 door	 de	 leerkracht	
meegenomen	 naar	 de	 les.	 Zo	
makkelijk	en	 leuk	 is	het	om	straks	
je	favoriete	boeken	thuis	te	lezen!	
	
	
Zoek	dus	meteen	iets	uit	via:		
https://deoranjekoe.auralibrary.nl/auraicx.aspx	
en	zorg	dat	je	voor	1	maart	de	eerste	boeken	reserveert!	
	
	 
 



	

	

 
 
 

	
Veranderingen	in	groep	7,	8	en	het	voortgezet	onderwijs	
	
Naar	aanleiding	van	de	ouderenquête	zijn	we	aan	het	nadenken	over	hoe	we	
de	hogere	 leerjaren	op	De	Oranje	Koe	vanaf	het	nieuwe	schooljaar	het	beste	
kunnen	vormgeven,	om	aan	te	blijven	sluiten	bij	jullie	wensen,	mede	vanwege	
het	veeleisende	curriculum	van	de	Zwitserse	dagscholen.	We	houden	jullie	op	
de	hoogte!	
	
	
Penningmeester	gezocht!	
	
Vanaf	het	nieuwe	schooljaar	zijn	we	op	zoek	
naar	 een	 ouder	 die	 de	 rol	 van	
penningmeester	van	Anne-Aymone	over	 zou	
willen	nemen.	Vind	je	het	leuk	om	deel	uit	te	
maken	van	het	bestuur	van	De	Oranje	Koe	en	
heb	 je	 affiniteit	 met	 financiën	en	
personeelszaken?	 Neem	 dan	 vrijblijvend	
contact	 op	 met	 Anne-Aymone	 voor	 meer	
toelichting	(penningmeester@ntc-zurich.ch).	
	
	
De	rekening	van	de	ouderbijdrage	in	een	nieuw	jasje		
	
Alle	 rekeningen	 met	 de	 ouderbijdrage	 zijn	 inmiddels	 verstuurd!	 Normaliter	
vindt	 de	 facturatie	 in	 november	 plaats,	maar	 dit	 jaar	was	 er	meer	 tijd	 nodig	
wegens	 de	 overstap	 naar	 een	 nieuw	 financieel	 systeem.	 In	 het	 kader	 van	
verdere	 professionalisering	 en	 digitalisering	 hebben	 we	 er	 dit	 jaar	 voor	
gekozen	een	nieuw	financieel	systeem	te	implementeren	dat	beter	past	bij	de	
toekomst	 van	 De	 Oranje	 Koe.	 De	 rekeningen	worden	 dit	 jaar	 per	 familie	
verstuurd	en	niet	meer	per	leerling.	Indien	de	voorkeur	uitgaat	naar	betalingen	
in	termijnen,	neem	dan	contact	op	met	Anne-Aymone	(penningmeester@ntc-
zurich.ch).	
	
	
Telefoonnummers	en	bereikbaarheid:	geef	eventuele	wijzigingen	door	
	
Het	is	belangrijk	dat	de	leerkrachten	kunnen	
beschikken	 over	 een	 lijst	 met	 actuele	
telefoonnummers	 voor	 het	 geval	 zich	
onvoorziene	 omstandigheden	 voordoen.	
Willen	 jullie,	 in	 het	 belang	 van	de	 kinderen,	
de	 actuele	 telefoonnummers	 en	 e-mail-
adressen	doorgeven	aan	de	leerkracht,	als	er	
een	 wijziging	 is	 opgetreden?	 Stuur	 ook	 een	
mail	naar	secretaris@ntc-zurich.ch.	Bedankt!	
	



	

	

	
	
	
	
	
	
Maandag	(locatie	Zumikon):	
(foto:	Erna	Drion	
https://fotomood.biz/)	

	

	

	

	

	

	

	

Woensdag	(locatie	Wädenswil):	

	

	

	

	

	

Donderdag	(locatie	Oerlikon):	

	

Terugblik	schaatsfestijn	
	
Op	16,	18	en	19	december	 lieten	we	de	schooltassen	thuis	en	bonden	we	de	
schaatsen	onder	voor	een	winterse	afsluiting	van	het	jaar	2019.	Hieronder	een	
kleine	 impressie	 van	 drie	 supergezellige	 middagen	 op	 de	 schaatsbanen	 in	
Küsnacht,	Rapperswil	en	Wallisellen!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		



	

	

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

Groep	1	en	2	(Zumikon)	van	juf	Delfine	
 

De Drie Musketiers kennen jullie 
ongetwijfeld maar kennen jullie ook het 
verhaal van de vijf musketiers van 
Zumikon? Zij gingen voor de 
kerstvakantie schaatsen en hadden heel 
veel plezier. Nieuwsgierig als ze waren, 
stelden ze zichzelf ook enkele vragen. 
Hoe komt het dat we enkel in de winter 
kunnen schaatsen? Waarom is ijs zo 
glad? Ze besloten na de vakantie op 
onderzoek te gaan. Zo gezegd, zo 
gedaan en dus gingen de vijf musketiers 
vanaf januari op expeditie naar de 
Noord- en Zuidpool.   
      
          Foto: Erna Drion (https://fotomood.biz/) 
 
Voorzien van sjaal, muts en handschoenen, deden ze proefjes met ijsblokjes en vonden ze al snel 
antwoord op hun vragen. Onze kleine onderzoekers ondervonden dat sneeuw ook heel goed is om 
boodschappen en woorden in te schrijven en oefenden met een heus sneeuwballengevecht ook 
woorden met de letter S in. 
 
 

Ze ontdekten daarnaast dat er heus 
niet alleen ijsberen op de Noord- en 
Zuidpool leven en maakten ook kennis 
met walrussen, poolvossen en 
pinguïns. De vijf musketiers deden tot 
slot een goede daad en werkten samen 
om papa pinguïn terug te herenigen 
met mama en baby pinguïn. Onderweg 
kwamen ze een heleboel hindernissen 
tegen maar onze vijf musketiers lieten 
zich niet doen!  Ze versloegen de 
hongerige zeeotters en verdienden met 
hun rijmkunsten heel wat vissen voor 
de baby. 
 

 
 
Om hun geslaagde missie te vieren deden ze nog een pinguïndans om dan uiteindelijk moe maar 
voldaan huiswaarts te keren. Kortom, de Noord- en Zuidpool hebben geen geheimen meer voor deze 
vijf. Op naar het volgende avontuur!  


