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Beste	  ouders	  en	  kinderen,	  
	  
Afgelopen	  woensdag	  en	  donderdag	  hebben	  we	  met	  veel	  plezier	  de	  Sint	  en	  zijn	  Pieten	  weer	  op	  beide	  
locaties	  mogen	  ontvangen.	  We	  hebben	  een	  erg	  gezellig	  Sinterklaasfeest	  gevierd.	  	  
Sinterklaas	  heeft	  aan	  elke	  klas	  een	  bezoek	  gebracht.	  Hij	  had	  voor	  alle	  kinderen	  een	  compliment	  voor	  hun	  
inzet	  en	  hij	  bracht	  geheel	  onverwachts	  voor	  alle	  kinderen	  een	  schitterende	  schooltas	  mee	  die	  natuurlijk	  
goed	  van	  pas	  komt.	  De	  kinderen	  hebben	  genoten	  van	  het	  feest.	  In	  deze	  Nieuwsbrief	  geven	  enkele	  foto’s	  
een	  impressie	  van	  het	  geslaagde	  feest.	  Meer	  foto’s	  vindt	  u	  op	  onze	  website	  www.ntc-‐zurich.ch.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Met	  het	  vieren	  van	  het	  Sinterklaasfeest	  is	  het	  december	  geworden	  en	  deze	  week	  krijgen	  de	  kinderen	  al	  
weer	  Kerstvakantie.	  De	  tijd	  vliegt.	  
In	   deze	   tijd	   van	   het	   jaar	   is	   het	   goed	   om	   even	   terug	   te	   kijken	   naar	   het	   eerste	   half	   jaar	   met	   als	  
hoogtepunten	  De	  Oranje	  Koe-‐dag,	  de	  invoering	  van	  de	  nieuwe	  taal-‐	  en	  spellingmethode,	  de	  informatieve	  
klassenavonden,	  het	  Kinderboekenfeest	  met	  de	  goed	  bezochte	  ouderbijeenkomst,	  het	  nieuwe	   logo	  en	  
de	  nieuwe	  website	  en	  het	  bezoek	  van	  de	  directeur	  van	  het	  Rijksmuseum,	  de	  heer	  Wim	  Pijbes.	  
Ook	  voor	  de	  tweede	  helft	  van	  het	  schooljaar	  staan	  er	  weer	  leuke	  activiteiten	  op	  het	  programma.	  U	  wordt	  
hierover	  nog	  nader	  geïnformeerd	  per	  Nieuwsbrief	  en	  op	  onze	  website.	  
We	  mogen	  vaststellen	  dat	  het	  goed	  gaat	  met	  De	  Oranje	  Koe.	  Het	  leerlingenaantal	  groeit	  gestaag	  en	  we	  
bereiken	  begin	  januari	  het	  ongekende	  aantal	  van	  132	  leerlingen.	  	  
Graag	  wil	  ik	  iedereen	  die	  er	  aan	  bijdraagt	  van	  De	  Oranje	  Koe	  een	  leuke,	  gezellige,	  maar	  vooral	  ook	  goede	  
school	  te	  maken	  heel	  hartelijk	  bedanken	  voor	  hun	  inzet.	  	  
	  
Groep	  4	  Wädenswil	  
Iedere	  woensdagmiddag	  sjokken	  de	  kinderen	  van	  groep	  4	  naar	  binnen.	  De	  rugzak	  is	  ongeveer	  de	  helft	  
van	  hun	  eigen	  lengte	  en	  wat	  erin	  zit	  is	  dikwijls	  een	  grote	  verrassing:	  touwtjes,	  rolletje	  snoep,	  broodje,	  
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potloden,	  skipak,	  paperclips	  en	  gelukkig	  ligt	  ook	  nog	  ergens	  onderin	  het	  boek	  dat	  nodig	  is.	  Meestal	  duurt	  
het	  5	  minuten	  voor	  de	  tas	  leeg	  is	  en	  de	  spelling-‐	  en	  taalboeken	  op	  tafel	  liggen.	  Een	  verrassing	  zie	  je	  op	  de	  
gezichten	  als	  werkelijk	  alles	  compleet	  blijkt	  te	  zijn!	  	  
Na	  het	  gebruikelijke	  door	  elkaar	  heen	  praten	  over	  wat	  ze	  allemaal	  willen	  vertellen,	  komt	  er	  rust	  in	  de	  
klas	  en	  wordt	  er	  geluisterd	  naar	  elkaar.	  Prachtige	  verhalen	  over	  het	  wel	  en	  wee	  van	  iedereen.	  Sinds	  kort	  
mogen	  ze	  ook	  vertellen	  over	  het	  boek	  dat	  ze	  gelezen	  hebben;	  wie	  de	  schrijver	  is,	  wat	  de	  titel	  is,	  wie	  de	  
hoofdpersoon	  is	  en	  of	  het	  boek	  spannend	  was.	  Bij	  ieder	  gelezen	  boek	  ontvangen	  ze	  een	  sticker	  die	  ze	  op	  
hun	  map	  mogen	  plakken.	  Bij	  10	  gelezen	  boeken	  ontvangen	  ze	  een	  grotere	  sticker.	  Zo	  stimuleer	  ik	  bij	  de	  
kinderen	  het	  lezen.	  	  
Inmiddels	  zijn	  al	  mijn	  groep	  4	  leerlingen	  op	  het	  niveau	  aan	  het	  lezen	  dat	  ze	  horen	  te	  beheersen	  op	  deze	  
leeftijd.	  Sommige	  leerlingen	  lezen	  zelfs	  op	  een	  nog	  hoger	  niveau!	  De	  laatste	  2	  maanden	  zijn	  ze	  met	  
sprongen	  vooruitgegaan	  van	  langzaam	  aarzelend	  lezen	  naar	  sneller	  en	  correct	  lezen.	  Dit	  technisch	  lezen	  
(niet	  meer	  spellend,	  maar	  automatisch	  het	  woord	  herkennen)	  hebben	  ze	  nodig	  om	  de	  opdrachten	  bij	  
spelling	  en	  taal	  goed	  en	  vloeiend	  te	  kunnen	  maken.	  Toch	  is	  het	  nog	  nodig	  om	  veel	  uitleg	  te	  geven	  bij	  de	  
opdrachten,	  want	  ze	  geven	  zichzelf	  niet	  voldoende	  tijd	  om	  zorgvuldig	  de	  vraag	  te	  lezen.	  Het	  wennen	  aan	  
deze	  nieuwe	  taal-‐	  en	  spellingmethode	  in	  groep	  4	  zal	  nog	  wel	  even	  duren.	  Geduldig	  alle	  vragen	  
beantwoorden	  zal	  voorlopig	  nog	  steeds	  nodig	  zijn.	  Het	  zinnetje	  “juf,	  ik	  versta	  het	  niet“	  moet	  ik	  heel	  wat	  
keertjes	  verbeteren	  in	  “juf,	  ik	  begrijp	  het	  niet“!	  Gelukkig	  is	  de	  juf	  ook	  tweetalig…..	  
Alle	  kinderen	  (en	  ik)	  genieten	  van	  deze	  nieuwe	  boeken	  en	  opdrachten.	  Het	  is	  uitdagend,	  informatief	  en	  
het	  laat	  de	  kinderen	  zodanig	  spelen	  met	  de	  taal,	  dat	  ze	  aan	  het	  eind	  van	  de	  les	  niet	  naar	  huis	  willen,	  
omdat	  ze	  willen	  doorwerken	  aan	  die	  leuke	  opdrachten	  	  ………echt	  waar	  !!	  
	  
Juf	  Heleen	  	  
	  
Nieuwe	  leerlingen	  
Als	  nieuwe	  leerlingen	  begroeten	  we:	  Julie,	  Aiden	  en	  Noah	  Herber,	  Olaf	  en	  Meintje	  Jansen,	  Jules,	  Ole,	  Jip	  
en	  Pleun	  Jellema,	  Fleur,	  Wouter	  en	  Hugo	  Peeters,	  	  Phileine	  van	  Santen,	  Nicolai	  Wolff	  en	  Emma	  van	  
Zuilen.	  
We	  hopen	  dat	  alle	  kinderen	  en	  hun	  ouders	  zich	  weldra	  thuis	  voelen	  op	  onze	  school	  en	  wensen	  de	  
kinderen	  veel	  plezier	  en	  succes	  toe	  op	  De	  Oranje	  Koe.	  
	  
Toestemming	  om	  (e-‐mail)adressen	  en	  telefoonnummers	  te	  delen.	  
Veel	  ouders	  op	  De	  Oranje	  Koe	  zijn	  actief	  betrokken	  bij	  de	  school	  als	  hulpouder	  bij	  het	  onderwijs,	  de	  
organisatie	  of	  uitvoering	  van	  cultuuractiviteiten	  of	  anderszins.	  Soms	  moet	  er	  even	  snel	  iets	  worden	  
geregeld,	  zijn	  er	  verjaarspartijtjes	  of	  heeft	  iemand	  even	  snel	  opvang	  nodig.	  Dan	  zou	  het	  heel	  handig	  zijn	  	  
om	  over	  een	  adreslijst	  te	  beschikken	  om	  andere	  ouders	  te	  kunnen	  bellen.	  	  
Verschillende	  ouders	  hebben	  gevraagd	  om	  de	  contactgegevens	  van	  de	  ouders	  van	  de	  leerlingen	  door	  te	  
geven,	  zodat	  het	  in	  de	  toekomst	  gemakkelijker	  communiceren	  is.	  	  	  
De	  school	  is	  daartoe	  bereid	  ,	  maar	  niet	  zonder	  eerst	  bij	  alle	  ouders	  na	  te	  gaan	  of	  er	  bezwaar	  tegen	  is	  dat	  
hun	  naam,	  (e-‐mail)adres	  en	  telefoonnummer	  worden	  doorgegeven	  aan	  de	  andere	  ouders	  van	  de	  school.	  	  
Als	  u	  er	  bezwaar	  tegen	  hebt	  dat	  uw	  gegevens	  worden	  doorgegeven,	  verzoek	  ik	  u	  dit	  per	  omgaande	  per	  
mail	  te	  laten	  weten	  aan	  de	  secretaris	  van	  het	  bestuur,	  Griet	  Creupelandt,	  secretarisdok@gmail.com.	  
We	  zullen	  er	  dan	  voor	  zorgen	  dat	  uw	  gegevens	  niet	  worden	  opgenomen	  in	  het	  overzicht.	  	  
Als	  we	  niets	  van	  u	  horen	  gaan	  we	  er	  van	  uit	  dat	  u	  er	  geen	  bezwaar	  tegen	  hebt	  dat	  uw	  gegevens	  worden	  
gedeeld.	  	  
Direct	  na	  de	  vakantie	  sturen	  we	  u	  een	  lijst	  met	  adresgegevens.	  	  	  
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Vakantiehuiswerk	  
Binnenkort	  is	  het	  Kerstvakantie.	  Een	  tijd	  voor	  vakantie	  en	  veel	  gezelligheid	  in	  de	  huiselijke	  kring.	  	  
Onze	  schoolvakantie	  duurt	  dit	  jaar	  erg	  lang	  en	  het	  is	  een	  bekend	  gegeven	  dat	  er	  bij	  kinderen	  vaak	  sprake	  
is	  van	  een	  terugval	  als	  zij	  gedurende	  4	  weken	  niet	  lezen	  of	  bezig	  zijn	  met	  wat	  zij	  op	  school	  hebben	  
geleerd.	  Dat	  is	  jammer,	  niet	  nodig	  en	  kan	  eenvoudig	  worden	  voorkomen.	  
Op	  De	  Oranje	  Koe	  geven	  we	  daarom	  voortaan	  in	  langere	  vakanties	  huiswerk	  mee	  en	  we	  vragen	  de	  
ouders	  te	  bevorderen	  dat	  de	  kinderen	  in	  de	  vakanties	  blijven	  lezen	  en	  de	  huiswerkopgaven	  ook	  serieus	  
te	  maken.	  Leuke	  vakantieboeken	  worden	  graag	  gelezen	  en	  E-‐books	  passen	  altijd	  in	  een	  koffer.	  	  
Belangrijk	  is	  daarbij	  zelf	  het	  goede	  voorbeeld	  te	  geven	  en	  te	  laten	  zien	  dat	  lezen	  leuk	  is.	  Daarnaast	  is	  het	  
heel	  belangrijk	  spelletjes	  te	  spelen	  waarbij	  lezen	  een	  rol	  speelt.	  	  
Voorlezen	  en	  samen	  lezen	  met	  de	  kinderen	  stimuleert	  het	  lezen,	  vooral	  als	  ouders	  de	  tijd	  nemen	  ook	  
samen	  over	  het	  boek	  te	  praten.	  Complimentjes	  helpen	  natuurlijk	  enorm.	  
Op	  zwijsenouders.nl	  vindt	  u	  een	  schat	  aan	  aanvullende	  informatie.	  	  
Alle	  leerlingen	  van	  groep	  3	  tot	  en	  met	  V.O.	  krijgen	  in	  de	  Kerstvakantie	  aanvullend	  huiswerk	  mee	  om	  een	  
terugval	  te	  voorkomen.	  Wilt	  u	  er	  op	  letten	  dat	  de	  kinderen	  hier	  tijdig	  aan	  beginnen?	  
	  
Vakantie	  
Kerstvakantie	  voor	  de	  locatie	  Wädenswil:	  geen	  les	  op	  16,	  23,	  30	  december	  en	  6	  januari.	  
Kerstvakantie	  voor	  de	  locatie	  Wallisellen:	  geen	  les	  op	  17,	  24	  en	  31	  december	  	  
	  
Graag	  wens	  ik	  iedereen	  mede	  namens	  bestuur	  en	  schoolteam	  een	  plezierige	  Kerstvakantie,	  gezellige	  
feestdagen	  en	  een	  gelukkig,	  gezond	  en	  inspirerend	  2016	  toe.	  
	  
Jaap	  Geertsema	  	  
directeur	  


