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Beste ouders en kinderen, 
 
Met mooie zonnige dagen heeft  de zomer afscheid genomen. Het is weer bijna 
herfstvakantie. Alle kinderen zijn er inmiddels aan gewend om op woensdag- of 
donderdagmiddag naar de Nederlandse les te komen en het daarbij behorende 
huiswerk trouw te maken. Ze verdienen daarvoor een groot compliment. Super!  
In de afgelopen weken zijn de info-avonden gehouden waarop het 
jaarprogramma is toegelicht en de wederzijdse verwachtingen zijn besproken. 
We zijn verheugd over de hoge opkomst. De oproep aan ouders om  “een 
steentje bij te dragen” heeft verrassend veel respons opgeleverd. Onze hartelijke 
dank voor deze blijken van ouderbetrokkenheid. Zo bouwen we samen aan een 
nog leukere Oranje Koe.  
Ouders die zich hebben aangemeld worden benaderd door de teamvertegen-
woordigers in de werkgroepen.  
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over nieuwe leerlingen, de Kinderboeken-
week, de ouderbijeenkomst, het belang van lezen en een korte terugblik op de 
Oranje Koe Dag. 
 
Nieuwe leerlingen 
In de afgelopen weken hebben we als nieuwe leerlingen van onze school mogen 
begroeten: 
Maximilian Beelaerts, Willem Bentinck, Tom van de Berg, Iris Bergboer, Joris 
Berkhout, Julia Biemond, Felix Dinnissen, Suriya Forster, Yorio Forster, Fynn 
Lippens, Emma Lippens, Anne-Laure Mei, Patrick Meijer, Amy Nagy, Rafael Rahm, 
Sophie Pieters, Josephine Ridder, Sander Schurink, Philip Rasmussen, Rosalie 
Snijder, Ruben Veneberg, Jimmy Xu en Nico van Zanten. 
We hopen dat alle kinderen en hun ouders zich weldra thuis voelen op onze 
school en we wensen de kinderen veel plezier en succes toe op De Oranje Koe. 
 
Kinderboekenweek 2014 
Op 1 oktober is de 60e Kinderboekenweek van start gegaan. Dit jaar is daarom 
gekozen voor het thema “Feest”. Op zaterdag 25 oktober vindt van 10.00-13.00 
uur de feestelijke afsluiting van de Kinderboekenweek  op De Oranje Koe plaats 
op de locatie Wallisellen (let op: Industriestrasse 42) met workshops rond het 
thema feesten, tradities en gebruiken. 
Alle leerlingen worden in feestelijke kleding verwacht. Alle ouders zijn van harte 
welkom bij de opening van 10.00-10.30 uur.  
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Enkele links voor meer informatie rond dit thema vindt u op: 
http://www.kinderboekenweek.nl/ 
http://jeugdjournaal.nl/archief/onderwerp/kinderboekenweek 
http://www.kennisnet.nl/kids/ 
 
Ouderbijeenkomst 
Tijdens de voorbereidingen voor de feestelijke afsluiting van de 
Kinderboekenweek op zaterdagochtend 25 oktober wordt de jaarlijkse 
ouderbijeenkomst gehouden waarop het bestuur de ouders informeert over haar 
plannen en verantwoording aflegt over de besteding van de ouderbijdrage.  
Het bestuur nodigt de ouders hier nog separaat voor uit.  
 
Lezen, lezen, lezen. 
Zoals tijdens de info-avond is benadrukt,  is het lezen van Nederlandse boeken 
voor onze kinderen van buitengewoon belang in verband met de woordenschat-
ontwikkeling. Kinderen die kunnen beschikken over een ruime woordenschat 
profiteren het meest van onze lessen en gaan het snelst vooruit.  
De Kinderboekenweek wordt niet toevallig in de herfstvakantie gehouden. Het is 

bij uitstek een gelegenheid om de kinderen te laten ervaren hoe leuk lezen 

eigenlijk is.  

Een voorbeeld van hoe lezen in de les verwerkt kan worden, geeft juf Heleen: 

De  4 Musketiers noem ik mijn groepje 4, want deze 4 leerlingen zijn strijdlustig, 

moedig en leergierig. Onderling is er een gezonde goede competitie om de beste 

van de klas te zijn. Dat doen ze onder andere bij het lezen.                                  

Dankzij de cursus Lezen, die ik afgelopen zomer in Nederland heb gevolgd, is 

duidelijk geworden dat dit onderdeel van de taal enorm belangrijk is. Hoe groter 

de woordenschat, des te gemakkelijker het lezen van leerboeken wordt, 

waardoor de leerprestaties ook vooruit zullen gaan.                                               

Om het lezen te stimuleren heb ik de stickermethode ingevoerd. Voor elk 

gelezen en besproken boek, ontvangt de leerling een sticker op de voorkant van 

zijn multo-map. De strijd is nu losgebarsten, want wie van mijn Musketiers zal 

aan het eind van het jaar de meeste stickers op zijn map hebben? 

De Oranje Koe Dag                                                                                                            

Op 23 augustus was het dan zover, De Oranje Koe Dag, de officiële opening van 

het schooljaar 2014-2015. Veel Oranje Koe families kwamen vanuit heel de regio 

Zürich en ver daar buiten naar deze feestelijke dag. Een kleine impressie van 

deze typische Hollandse dag in 'Park im Gruene' te Rüschlikon. 

http://www.kinderboekenweek.nl/
http://jeugdjournaal.nl/archief/onderwerp/kinderboekenweek
http://www.kennisnet.nl/kids/
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Fijne herfstvakantie! 
Graag wens ik alle kinderen en ouders 
mede namens het team en het bestuur 
een heerlijke herfstvakantie toe.  
 
Jaap Geertsema  
directeur 
 

 

 


