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Beste ouders en leerlingen,
Met het sluiten van scholen, met home-office en social-distancing leveren we
allemaal een bijdrage om de Covid-19 crisis te bezweren.
Thuiswerken klinkt zo simpel, maar is een enorme uitdaging voor ouders en
kinderen! Het is een leerproces en de kans dat het allemaal in een keer goed
gaat is heel gering. Alle ouders verdienen daarom een heel groot compliment
voor het helpen en ondersteunen van hun kinderen bij het maken van het
werk van de Nederlandse en de Zwitserse of internationale school. Dat vraagt
heel veel geduld en is naast het thuiswerken een zware opgave.
Ook de leerlingen verdienen een grote pluim. Online werken is nieuw en soms
laat ook de techniek je nog in de steek. Het valt niet mee om je vriendjes en
vriendinnetjes niet meer te zien. Je wilt veel meer kunnen buitenspelen en
sporten en er zijn heel veel dingen die niet meer zo vanzelfsprekend zijn.
We zijn trots dat het ons schoolteam lukt, nu de scholen zijn gesloten in deze
crisistijd, om een enorme stap vooruit te maken in de inzet van digitale
middelen. Het onderwijs kan daardoor gelukkig doorgang vinden.
Het is indrukwekkend te zien hoe iedereen ondanks alle beperkingen met
respect, verantwoordelijkheidsgevoel en discipline zijn uiterste best doet om
samen zo goed mogelijk door deze crisis heen te komen.
Graag wens ik iedereen mede namens bestuur en schoolteam een heel fijne
voorjaarsvakantie toe. Blijf gezond.

Jaap Geertsema
NTC Zürich De Oranje Koe
directie@ntc-zurich.ch
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Nieuwe leerlingen
Allereerst willen we natuurlijk onze nieuwe leerlingen welkom heten.
in Oerlikon:

Lars Hirzel (groep 1/2)
Anna Hirzel (groep 3)

We hopen dat beide leerlingen en hun ouders zich
spoedig thuis zullen voelen op onze school en wensen
hen veel plezier en succes op De Oranje Koe!

Kortere voorjaarsvakantie

Noteer in de
agenda:
2019/2020
4 t/m 19 april:
Voorjaarsvakantie
(geen toetsdag)
20 en 21 mei:
Hemelvaart
(Zumikon wel les)
25/27/28 mei:
Voorleesdagen
maandag 1 juni:
Pinksteren
(enkel Zumikon vrij)
15/17/18 juni:
Laatste schooldag

In overleg met het bestuur is besloten om de voorjaarsvakantie met 1 week te
bekorten. De laatste lessen voor de voorjaarsvakantie hebben inmiddels
plaatsgevonden. De lessen beginnen weer op 20 april, via De Oranje Koe Thuis.
De zomervakantie begint een week eerder, in de week van 22 juni. De laatste
lessen vinden dus plaats op 15, 17 en 18 juni.
Bij het maken van de jaarplanning is destijds rekening gehouden met de
vakanties en de beschikbaarheid van de diverse locaties. Nu de scholen
voorlopig nog gesloten zijn, is het beter om de vakantieperiode te bekorten tot
twee weken. We kunnen ons voorstellen dat een kortere vakantieperiode in
deze Covid-19 crisistijd ook voor veel ouders zeer welkom is.
Toetsdag zaterdag 16 mei
Vanwege de Covid-19-situatie zal de jaarlijkse toetsdag geen doorgang vinden.
We zullen dit schooljaar verder dus geen Cito-toetsen afnemen, maar we
blijven de vorderingen van de leerlingen vanzelfsprekend wel nauwgezet
volgen.

Voorleesdagen in mei
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat wij aansluiten bij de
Zwitserse voorleesdag op 27 mei. We kunnen nog niet inschatten of we tegen
die tijd weer op de verschillende locaties kunnen lesgeven, of dat we dan nog
steeds online lessen verzorgen. We houden jullie op de hoogte, maar we gaan
zeker aandacht besteden aan de Zwitserse voorleesdag!

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).
Veranderingen in de hoogste leerjaren
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, 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 kunnen
nu meemaken hoe afstandsleren bevalt en hoe
waardevol het digitale lesmateriaal kan zijn. Dit gaat
zeker terugkomen in de nieuwe plannen. We houden
jullie op de hoogte!

De Oranje Koe Thuis: overzicht voor ouders
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

Laptops te leen!
De Oranje Koe heeft dit
schooljaar laptops gekocht
voor de leerlingen. Deze
gloednieuwe Chromebooks
liggen nu ongebruikt op
school.
Wij stellen ze graag ter
beschikking van onze
leerlingen!
Is het bij jullie lastig om de
lessen van De Oranje Koe
te volgen, omdat er
bijvoorbeeld
meerdere
kinderen op één apparaat
samenwerken?
Neem contact op met juf
Janneke om te kijken hoe
we dit kunnen oplossen!
Er zijn zes laptops te leen.

Wie had kunnen denken dat we de invoering van Google Classroom niet beter
hadden kunnen timen? We
waren blij en opgelucht dat
we dit online platform voor
De Oranje Koe net hadden
gelanceerd, toen we te
horen kregen dat we
voorlopig
op
afstandsonderwijs zouden overgaan.
Inmiddels zijn alle groepen
hard aan de slag en we zijn
er trots op dat we onze
lessen gewoon kunnen
laten doorgaan!
Voor ouders is het nog wel
eens zoeken. De Oranje Koe
werkt
met
allerlei
programma’s en voor de
dagschool
geldt
dat
ongetwijfeld ook. Daarom
heeft juf Janneke een
overzicht gemaakt van al
onze digitale producten.
Hiernaast in het klein en in
de bijlage in het groot.

Junior Einstein
Vorig schooljaar hebben de leerlingen die op tijd
waren heringeschreven een abonnement op Junior
Einstein cadeau gekregen. Niet iedereen heeft dus al
toegang, maar binnenkort krijgen ook alle andere
leerlingen inloggegevens. Op die manier kunnen de
leerkrachten bijvoorbeeld verwijzen naar de handige
uitlegvideo’s van Junior Einstein, ter ondersteuning
van het lesmateriaal van De Oranje Koe. Van onze
secretaris ontvangen jullie hierover meer informatie.

Leestips vanuit onze bibliotheek
De aankomende vakantie is een mooie gelegenheid om heerlijk te gaan lezen.
Nu we er zelf niet - of beperkt - op uit kunnen gaan, kunnen we nog wel
avonturen beleven in een boek. Installeer je lekker op de bank of buiten op het
balkon met een kopje thee en een mooi boek.
Heb je geen boek meer in de kast staan? Dan zijn er online heel veel boeken te
vinden. Veel boeken zijn in deze tijd zelfs gratis te downloaden. In je Google
Classroom is een lijst met online vindplaatsen.
De lijst vind je hier: http://bit.ly/ThuisBibliotheek

Brief vanuit het bestuur
Beste ouders en leerlingen van De Oranje Koe,
Allereerst hoop ik dat het jullie goed gaat en dat jullie allen gezond zijn en
blijven. Het is een bijzondere tijd en dat brengt bijzondere omstandigheden
met zich mee. Niemand had kort geleden gedacht dat we thuis al ons
schoolwerk zouden moeten doen. Het is dan ook ongelofelijk om vast te
stellen dat iedereen alweer drie weken aan de slag is met De Oranje Koe Thuis.
Namens het bestuur wil ik allereerst alle kinderen en ouders bedanken voor
jullie vertrouwen, doorzettingsvermogen en tijd. Het is fantastisch om te zien
dat iedereen nu, in zo'n korte tijd, de lessen via Google Classroom volgt.
Ik denk dat ik ook namens alle ouders en leerlingen spreek als ik een extra
dankjewel zeg tegen de leraren. Zij moesten veel sneller dan gedacht met alle
nieuwe techniek aan de slag. Zeer indrukwekkend om te zien is hoe iedereen
zich hiervoor heeft ingezet en hard heeft gewerkt om dit werkelijkheid te laten
worden! Hierbij wil ik ook graag juf Janneke extra bedanken. Zij heeft er de
afgelopen weken alles aangedaan om zowel de leraren, het bestuur, de ouders
en zeker ook de leerlingen te helpen met advies en haar ervaring om dit voor
iedereen werkende te krijgen. Ontzettend veel dank daarvoor, Janneke!
Voor ons en voor u is dit een mooie gelegenheid om kennis te maken met het
volgen van Nederlandse taallessen online. De Oranje Koe zal vanaf volgend
schooljaar een (deels) online programma aanbieden voor de kinderen uit de
hoogste groepen en het voortgezet onderwijs. Mochten jullie vragen of
suggesties hebben dan horen we deze graag, zowel over het huidige aanbod
als over het toekomstige aanbod.
Ook na de voorjaarsvakantie blijft De Oranje Koe Thuis bij ons en blijft Google
classroom een wezenlijk deel van ons aanbod. We hopen natuurlijk wel dat we
dit weer snel kunnen combineren met de wekelijkse lessen in Zumikon,
Wädenswil en Oerlikon.
Ik wens iedereen nog veel sterkte toe met de beperkende omstandigheden de
aankomende weken en hoop dat we elkaar in goede gezondheid snel weer
zullen treffen.
Namens het bestuur,
Petra Pronk

Terugblik Cultuurdag “Van Gogh Alive”

Thuis verder
genieten van
Vincent van Gogh?
Haal het Van
Gogh Museum
in huis!

De Cultuurdag van zaterdag 7 maart kon gelukkig nog net in een verkorte vorm
doorgaan. De kinderen hebben genoten van de schitterende schilderijen en de
prachtige muziek. De kijkopdrachten zijn met veel aandacht uitgevoerd!

https://www.vangogh
museum.nl/nl/haalhet-museum-in-huis

Onderstaande foto’s: Erna Drion https://fotomood.biz/
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Groep 4-5 (Oerlikon) van meester Jaap

Groep 6 (Oerlikon) van juf Henriette
Op 7 maart vond het schoolreisje naar de Van Gogh-tentoonstelling plaats. Kim uit groep 6 schreef, met hulp van
haar moeder Violeta, het volgende stukje:

De tentoonstelling van Van Gogh
Er zijn overal camera’s, die op grote muren, doeken en ook op de vloeren beelden schijnen, die Van Gogh heeft
geschilderd. Iedereen moest zitten maar het zou leuker zijn geweest als je overal heen mocht lopen en de
schilderijen goed mocht bekijken. Je kon allemaal mooie beelden zien. Bijvoorbeeld zelfportretten, portretten van
andere mensen, bloemen, Van Gogh`s kamer, zijn stoel en zijn pijp.

Een van zijn zelfportetten was gemaakt in Saint Rémy. Daar was Vincent in de kliniek opgenomen. Hij voelde zich
niet goed, hij heeft gezegd dat hij zich alleen levendig en gelukkig voelde als hij aan het schilderen was.
Er waren nog veel meer mooie beelden te zien. De
sterren in de nacht, het terras van het restaurant,
een vaas met zonnebloemen en dan overal nog meer
zonnebloemen, en ook fruit, vooral peren. Soms
voelde Van Gogh zich beter, soms slechter, daarom
was er tijdens de tentoonstelling ook muziek bij. Die
was soms heel droevig en soms vrolijk.
Vroeger wou niemand zijn schilderijen kopen, zelfs
de verf die hij gebruikte, kon hij niet betalen van zijn
schilderijen. Zijn droom was dat zijn schilderijen heel
beroemd werden. En dat de mensen hem konden
begrijpen.
Na de tentoonstelling hebben we wat gegeten en gedronken en: er was een mini-loterij, maar helaas kon niet
iedereen winnen. Voor de rest was het heel leuk.
Hartelijke groeten!
Kim Leenders,
groep 6 Oerlikon

Groep 6-7-8 (Zumikon) van juf Janneke
Groep 6-7-8 van Zumikon kreeg de opdracht om iets te schrijven over hun eerste ervaringen met het
thuisonderwijs van de afgelopen weken. De volgende woorden waren daarbij verboden: Corona, thuis,
school, internet, Paashaas, computer/tablet/telefoon.

Anne-Laure: Ik vind dat het voor en
nadelen heeft. De nadelen voor mij
zijn dat ik mijn vrienden niet
persoonlijk meer zie. Ik mis ook de
vrolijke gezichten van mijn
klasgenoten. En nu de voordelen. Je
kan soms wat langer slapen en je
hebt tegenwoordig ook tijd om een
pauze te houden en dan gewoon lego
te bouwen, een spelletje te spelen,
etc.

Iris: Ik vind het saai. Ik vind het so niet
fijn om het onderwijs te blijven volgen.
ik hoop dat ik snel weer mag gaan uit
eten en dat de winkels , bijvoorbeeld
schoenenwinkels snel weer open gaan.

Mats: Ik vind het stom dat ik niet naar
het klaslokaal te gaan, maar om op het
digitale scherm te werken is leuk.

Floor: Ik vond het eerst een beetje wenen om een heel
Schema te volgen. Maar wat ik wel leuk vind is dat ik nu
iedereen kan zien Vader, broertje, Moeder, en
Huisdieren. Maar en is ook soms best wel irritant want
soms werken somige dingen niet Wifi Enzo.
+ Ik vind Het super Mama Dat je me de heele tijd Helpt.

Quinty: Ik vind het niet zo
handig, want door het nieuwe
virus moet ik mijn
klasgenootjes missen en dat
vind ik erg saai. Ik vind het
ook een klein beetje irritant,
want in je eentje via
classroom en basispoort
werken is moeilijker dan met
elkaar werken. Ik weet dat
het eenmaal zo is, maar ik
hoop toch dat we elkaar weer
snel zullen zien.

Daniël: Ik vind het leuk omdat we
kunnen in ons huis op een scherm
leren.

Online verjaardagen
Het is heel anders om je verjaardag niet met je klasgenootjes te kunnen vieren! Gelukkig wordt er ook
nu nog aandacht besteed aan de jarige leerlingen.
Aimée uit groep 6 van de locatie Untermosen was jarig! We hebben “Lang zal ze leven” voor haar
gezongen via Meet!

Ook Malou en Joris uit de kleutergroep van de locatie Oerlikon waren jarig! De klas heeft samen met juf
Delfine een mooie verjaardagstaart voor hen gemaakt:

