
 

 

Beste ouders en kinderen, 

 

Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2016 vol informatie en 
wetenswaardigheden over de afgelopen en de komende tijd. Wat 

gebeurt er in een schooljaar toch veel.  

Graag wensen we u veel leesplezier toe.  

 
Nieuwe leerlingen 
Als nieuwe leerlingen begroeten wij Anastasia Grine (gr. 1 U) Marie 

ter Weele (gr. 1 W), Florence Pieters (gr. 1 W), Ella Selman (gr. 5 

U) en Isaak van Weegen ((8). 
 

We hopen dat alle leerlingen en hun ouders zich weldra thuis 

voelen op onze school en we wensen de kinderen veel plezier en 

succes toe op de Oranje Koe! 
 

Afscheid van leerlingen 

Daarnaast hebben wij inmiddels of gaan wij binnenkort helaas 

afscheid nemen van Teun Wanders, Nicolai en Farah Wolff en 

Eleonore Moor. Teun, Nicolai en Farah zijn inmiddels weer 
terugverhuisd naar Nederland en Eleonore zal gaan verhuizen naar 

Luxemburg.  

 

Met het verhuizen van Nicolai en Farah hebben wij ook afscheid 
genomen van Robbert Wolff die de voorzittersfunctie in het bestuur 

met verve vervulde. En met het weggaan van Eleonore moeten wij 

ook helaas afscheid nemen van Marie-Therese Moor, onze eerste 

voorzitter van de Oudercommissie. Zowel Robbert als Marie hebben 
een grote en blijvende bijdrage geleverd aan De Oranje Koe waar 

we erg dankbaar voor zijn. We wensen allen heel veel geluk en 

succes met het nieuwe avontuur! 

 

Kinderboekenweek 
De viering van de Kinderboekenweek op 29 oktober was een groot 

succes! De leerlingen hebben genoten van de workshops van Selma 

Noort en ze hebben met enthousiasme meegedaan aan alle 

activiteiten die in de klas plaatsvonden. 
 

Alle aanwezige kinderen hebben een gratis exemplaar van het 

Kinderboekenweekgeschenk “Oorlog en vriendschap” van Dolf 

Verroen gekregen.    
 

De boekenmarkt was ook dit jaar weer een succes mede dankzij de 

enorme inzet van de Oudercommissie en hulpouders. Er waren veel 

verschillende boeken van Selma Noort te koop, diverse boeken met 
zilveren of gouden griffels en daarnaast heel veel tweedehands 

boeken (alle families bedankt voor het grote aanbod!). 

Met de geweldige opbrengst van Chf 316 kunnen weer 
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nieuwe boeken voor onze schoolbibliotheek worden aangeschaft.  

 

Wijnproeverij en Holländische Lädeli 

Tijdens de Kinderboekenweek werd er voor de ouders een 
wijnproeverij georganiseerd door wijnboer Diederik Michel uit 

Küsnacht en was het Holländische Lädeli van Wolfram Peper met 

een stand aanwezig, zodat ouders vast de nodige 

Sinterklaasinkopen konden doen. 

 
Ouderbijeenkomst 

Tijdens de drukbezochte ouderbijeenkomst heeft het bestuur, 

bestaande uit Petra Pronk (voorzitter), Griet Creupelandt 

(secretaris), Anne-Aymone Mei (penningmeester) en  Nicole Seitz 
(communicatie en PR), verantwoording afgelegd over het beleid 

van het afgelopen jaar en heeft Jaap Geertsema informatie 

gegeven over het reilen en zeilen van de school. Gelukkig was  er 

veel positief nieuws te melden. De school heeft bijvoorbeeld een 
succesvol bezoek van de inspectie achter de rug (hier wordt u apart 

over geïnformeerd). Daarnaast blijft het aantal leerlingen groeien 

en is een derde locatie geopend in Stäfa.  

 

Sinterklaas bezoekt De Oranje Koe  
Ook dit jaar heeft Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek gebracht 

aan de Oranje Koe. Het  bijzondere van het Sinterklaasbezoek aan 

onze school is altijd dat Sinterklaas in de klas op bezoek komt en 

voor elk kind dan een aardig woordje en natuurlijk een cadeautje 
heeft.  

Het was opnieuw een ontzettend gezellig feest waar alle leerlingen 

en leraren erg van hebben genoten. Veel dank ook aan de 

oudercommissie voor de hulp bij de organisatie!  
 

Sinterklaas is mede mogelijk gemaakt door Trimoso (tijdelijke 

verhuur van je woning). Voor meer informatie kun je een kijkje 

nemen op de webstie www.trimoso.com of een email sturen naar 

info@trimoso.com. 
 

Op onze website www.ntc-zurich.ch vindt u nog meer foto’s en het 

artikel over de Sinterklaasviering dat is verschenen in de 

Zürichsee-Zeitung van zaterdag 10 december.  

 
Locatie Stäfa 

In augustus hebben we onze derde locatie geopend in Stäfa in 

Schulhaus Obstgarten. We kunnen daar gebruik maken van goed 

ingerichte lokalen met prima faciliteiten in een mooi nieuw gebouw 
op een plek waar ook de openbare bibliotheek is gevestigd.  

Met de huidige leerlingen van groep 4, 5, 7 en 8 is het daar heel 

gezellig en omdat hun aantal nog niet zo groot is, krijgen ze veel 

persoonlijke aandacht.  
De lessen vinden plaats op dinsdagmiddag van 16.00 – 18.30 uur 

en dat heeft het voordeel dat de leerlingen op woensdagmiddag 

veelal vrij zijn en tijd hebben voor sport en andere activiteiten.  

Met deze locatie willen we vooral het gebied van Küsnacht, Meilen 

tot en met Rapperswil bedienen, maar de school is ook vanuit het 
achterland tot en met Uster, Wetzikon en Hinwil goed bereikbaar.   

Voor sommige ouders is Stäfa vast dichterbij dan Wallisellen en 

Untermosen en er is minder file. In sommige gevallen is het 

mogelijk voor leerlingen over te stappen. Een proefles op deze 
locatie is in overleg mogelijk.  

http://www.trimoso.com/
http://www.ntc-zurich.ch/


 

 

Het zou fijn zijn als u ouders in uw kennissenkring met Nederlands 

sprekende kinderen in dit gebied op onze school attent wilt maken.   

 

 
Absentie tijdig melden 

Helaas komt het te vaak voor dat kinderen niet of te laat worden 

afgemeld. Als een leerling wegens ziekte of een andere dringende 

reden niet aanwezig kan zijn, moet hij worden afgemeld bij de 
leerkracht per e-mail, SMS of WhatsApp.  

 

Bij niet afgemelde leerlingen moeten de leerkrachten direct contact 

opnemen met de ouders om de reden van de afwezigheid te 
achterhalen. U zult begrijpen dat dit ten koste gaat van de kostbare 

lestijd. Daarom een vriendelijk verzoek uw kind tijdig af te melden. 

Per e-mail kan de gemiste leerstof worden doorgegeven, zodat die 

thuis kan worden verwerkt. 
 

Als een leerling eerder wordt opgehaald, moet dat voor de les 

worden gemeld, zodat de leerkracht het huiswerkblad op tijd aan 

de leerling kan meegeven. Wij vragen u de begin- en eindtijd te 

respecteren. 
 

Digitaal jeugdlidmaatschap 

De Stichting NOB en de Openbare Bibliotheek Amsterdam zijn een 

samenwerking aangegaan, zodat Nederlandse kinderen in het 

buitenland een gratis digitaal jeugdlidmaatschap kunnen krijgen 

om E-books te lenen via de Nederlandse bibliotheek. 
 



 

 

Het aanvragen van de digitale jeugdlidmaatschappen gaat via de 

school. Indien u uw kind(eren) wil aanmelden stuurt u dan een 

email naar secretarisdok@gmail.com. Aangezien het lidmaatschap 

persoonsgebonden is, hebben we van uw kind(eren) onderstaande 
gegevens nodig.  

 Voor- en achternaam leerling 

 Geboortedatum (dd-mm-jjjj) 

 Emailadres (het emailadres mag op naam van uw kind óf op 
naam van een van de ouders staan. Let wel: ieder e-

mailadres kan maar één keer voorkomen). 

Met het verzenden van de gegevens geeft u toestemming aan de 

OBA voor het aanmaken van een digitaal jeugdlidmaatschap. Zodra 
de gegevens zijn verwerkt, ontvangt u een e-mail met daarin alle 

gegevens om een web account voor uw kind(eren) aan te maken. 

Meer informatie over de E-books van de bibliotheek en de huidige 

collectie kunt u vinden op https://www.bibliotheek.nl/ebooks 
 

Schaatsen met De Oranje Koe 

Het Hollandse schaatsfestijn vindt op zaterdag 14 januari van 

10.30 tot 12.30 uur plaats op de ijsbaan in Wädenswil. Alle 

leerlingen zijn met hun ouders van harte uitgenodigd. Voor 
leerlingen die zelf geen schaatsen hebben, zijn er schaatsen gratis 

te leen op de ijsbaan. De school zorgt voor de leerlingen voor een 

heerlijke `Koek en Zopie`. De ijsbaan ligt tussen het station en de 

Zürichsee (er is volop parkeergelegenheid). 

Welkom terug koffie drinken 

De Oudercommissie en de contactouders op alle locaties nodigen 

iedereen uit om op woensdag 18 januari 2017 om 15:00 uur in 

Untermosen en op donderdag 19 januari 2017 om 16:00 uur in 
Wallisellen nader kennis te maken. Bent u een nieuwe ouder, heeft 

u vragen of wilt u gewoon gezellig bij praten dan zien we u graag in 

de centrale hal. Dit is vrijblijvend, maar een goede gelegenheid om 

elkaar beter te leren kennen. Aanmelden is niet nodig. 

 
Toetszaterdag 

Graag maken we u nog even attent op de eerste toetszaterdag op 

zaterdag 28 januari van 10.00 tot 14.00 uur voor alle locaties 

in Wallisellen. De toetszaterdag is een verplicht onderdeel van ons 
lesaanbod.  

 

Op 28 januari zijn ook de kleuters verplicht om te komen. Deze dag 

staat in het teken van leuke en leerzame activiteiten die zullen 
plaatsvinden in de grote ruimte van het schoolgebouw.  

 

In de Nieuwsbrief van januari wordt u uitgebreid geïnformeerd over 

de toetsdag, de rapporten en de 10-minuten avond. 
 

Medewerkers en Oudercommissieleden gezocht 

De Oranje Koe is altijd op zoek naar leerkrachten of 

klassenassistenten die ons team kunnen komen versterken. Als u 

zelf geïnteresseerd bent of in uw omgeving leerkrachten of 
klassenassistenten kent die wellicht belangstelling hebben om voor 

ons te komen werken, dan hoor ik dat graag. 

Daarnaast is de Oudercommissie van de Oranje Koe altijd op zoek 

naar enthousiaste ouders die een handje willen 
meehelpen met het nog leuker en aantrekkelijker 
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maken van de Oranje Koe. Mocht je geïnteresseerd zijn laat het 

dan vooral weten.  

Juf Emma is trotse moeder! 

Op 26 oktober is Juf Emma moeder geworden van 
Sophia Phileine en Olivia Leonora. Wij wensen Emma en 

Paul heel veel geluk met hun nieuwe gezin! 

 

Nieuwe sponsor 
Wij zijn verheugd te vermelden dat Van Lanschot een 

nieuwe sponsor is van De Oranje Koe! 

Van Lanschot is de enige 'Nederlandse' private bank in 

Zwitserland (met vestigingen Zürich Seefeld en 
Genève). Van Lanschot kenmerkt zich als een betrokken 

bank. Deze betrokkenheid richt zich niet alleen op de 

klanten, medewerkers en aandeelhouders van de bank, maar ook 

op onze omgeving. Als sponsor leveren wij graag een bijdrage aan 
de wereld om ons heen. Wij vinden het 

dan ook belangrijk dat uw kind(eren) in 

Zwitserland kennis kan (kunnen) maken 

met Nederlandstalig onderwijs en de 

Nederlandse en Belgische cultuur. 
 

Mocht u ook graag een sponsor willen 

worden van De Oranje Koe neem dan 

(vrijblijvend) contact op met de penningmeester Anne-Aymone Mei 
(penningmeesterDOK@gmail.com) voor een toelichting op de 

verschillende mogelijkheden.  

Vakantie 

De laatste lessen voor de vakantie zijn op 20, 21 en 22 december. 
Op 10, 11 en 12 januari beginnen de lessen weer. 

Graag wens ik iedereen mede namens het bestuur en 

het schoolteam een plezierige kerstvakantie, gezellige 

feestdagen en een heel gelukkig, gezond en inspirerend 

2017 toe!  

 

Jaap Geertsema 
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