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Beste ouders en kinderen,
In de afgelopen periode is er weer veel gebeurd. De kinderen van
de groepen 2-3 zijn begonnen met Kern 1 van Veilig Leren Lezen,
we hebben geschaatst in Wädenswil (met heerlijke `Koek en
Zopie` dankzij de oudercommissie!), er was een toetsdag, de
rapporten zijn geschreven, verstuurd en toegelicht in de 10minutengesprekken en gelukkig was er ook tijd voor ontspanning
tijdens de Sportvakantie.

ü Nieuwtjes uit
het schoolteam

Daarnaast is er gekeken waar nog wat extra ondersteuning nodig
is en zijn bestuur, directie, schoolteam, oudercommissie en
hulpouders druk met het plannen, voorbereiden en uitvoeren van
de activiteiten voor de komende periode.

ü Belangrijke
data voor uw
agenda

In deze nieuwsbrief wordt dan ook een blik vooruit geworpen
naar de tweede helft van het schooljaar en kijken we ook kort
terug op de toetsdag.

ü Interesse
locatie Stäfa
ü Bijdrage
Groep 5
Wallisellen
ü Bijdrage
Groep 7 & 8
Wädenswil
ü Uitnodiging
ouders groep 7,
8 & VO
Wallisellen
ü Bijdrage
Groep 5/6
Wädenswil en
6/7 Wallisellen

Nieuwe leerlingen
Allereerst willen wij natuurlijk onze nieuwe leerlingen van harte
welkom heten! Als nieuwe leerlingen begroeten we Nora, Isa en
Rune Hardeman, Mara Scholte en Elaine Kemperman. 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. Helaas heeft Ella Selman na een kort verblijf
de school weer verlaten in verband met een aanstaand vertrek
naar Thailand.
Terugkoppeling Toetsdag
De leerlingen hebben op de toetsdag weer heel hard gewerkt om
zo goed mogelijke resultaten te behalen, petje af!
Vanzelfsprekend heeft er in de teamvergadering een evaluatie
plaatsgevonden. De resultaten van de Citotoetsen zijn over het
algemeen naar verwachting. Woordenschat en spelling vormen
voor kinderen in het buitenland de grootste uitdaging. Het
spreekt vanzelf dat de resultaten op de woordenschattoets van
kinderen die de hele week les krijgen in een of meer andere talen
lager zijn dan van kinderen in Nederland.

Terugkoppeling Toetsdag (vervolg)
Overigens zijn de resultaten van de methode gebonden toetsen
van Taal in Beeld en Spelling in Beeld over het algemeen goed.
Het woordenschat- en spellinggedeelte van de methode is prima
van opzet en vooral de uitleg is erg goed.
Belangrijk is om te benadrukken dat regelmatig (vaker dan 1
keer per week) oefenen van groot belang is. Denk daarbij aan
het regelmatig lezen van Nederlandse boeken, het beluisteren
van CD’s en het bekijken van informatieve Nederlandse
televisieprogramma’s zoals het Klokhuis en het Jeugdjournaal.
Het is bovendien goed de kinderen aan te moedigen steeds weer
naar de woordbetekenis te vragen van onbekende nieuwe
woorden.

N oteren in d e a g e nd a :
VOORJAARSVAKANTIE
Stäfa: 18 en 25 april
Wädenswil: 19 en 26 april

Wallisellen: 20 en 27 april

SCHOOLREISJE
Locatie Stäfa
Sinds dit schooljaar biedt de Oranje Koe ook lessen in Stäfa aan.
Wellicht is deze locatie ook voor u dichterbij.
Bent u geïnteresseerd om volgend schooljaar uw kinderen op te
geven voor deze locatie dan vragen wij u om dat nu alvast aan te
geven. Zonder verplichting uiteraard. De mogelijkheid bestaat
om in plaats van op dinsdag op maandag in Stäfa les te geven
(16.00 – 18.30 uur). Graag horen we waar uw voorkeur naar
uitgaat. Als u interesse heeft dan kunt u dit doorgeven aan Jaap
Geertsema of via directie@ntc-zurich.ch

Nieuwtjes uit het schoolteam
Welkom Henriëtte Breukel

.
Ik ben blij u te kunnen melden dat we in Henriëtte Breukel een heel goede opvolgster hebben
gevonden voor Paula Nieuwenhuizen in groep 8 en het Voortgezet Onderwijs.
Henriëtte is een zeer ervaren leerkracht. Ze werkt sinds 1986 in het onderwijs en heeft onder
meer in het voortgezet speciaal onderwijs gewerkt. Daarnaast heeft zij in Londen op een
NTC-school gewerkt met leerlingen van verschillende leeftijden. Henriëtte heten wij van harte
welkom en wij wensen haar veel succes, plezier en een goede start toe op De Oranje Koe.

Vertrek Jasper Maas
Aan het einde van het schooljaar gaat Jasper Maas De Oranje Koe helaas verlaten. Jasper
gaat de komende jaren werken aan promotieonderzoek aan de Hogeschool van Zürich. Ook
met Jasper vertrekt een goede leerkracht en plezierige collega, maar gelukkig kan hij het
lopende jaar nog afmaken.

Invulling van de vacatures
Gelukkig zijn er steeds weer leerkrachten in Nederland of daarbuiten die graag naar
Zwitserland willen komen. Inmiddels zijn er al gesprekken gaande en de verwachting is
daarom dat het vinden van nieuwe leerkrachten geen probleem zal gaan opleveren.

Versterking in de kleuterklas
van Wädenwil

En natuurlijk feliciteren wij
Marijke Jacobs met haar blijde
verwachting !!!

Welkom Helen Hess
In de kleuterklas van juf Marijke en juf
Adrienne in Untermosen werkt sinds 1
maart juf Helen Hess als vrijwilligster,
zodat er nog meer tijd en aandacht is
voor iedere kleuter. We wensen Helen
van harte welkom!

Groep 5 Wallisellen – bij juf Marlies in de klas
Groep 5 maakte zelf een Nieuwjaarsbrief, een traditie in België.
Daarin schreven ze hun liefste wensen voor hun familie.

Uitnodiging ouders van groep 7, 8 & VO van de locatie Wallisellen
Graag willen we jullie uitnodigen voor een ouderbijeenkomst op
donderdag 6 april van 18.30 – 19.15 uur. Op 25 augustus en 29
september jongstleden hebben we met de ouders van groep 8 en VO
besproken hoe we het programma binnen onze mogelijkheden zo goed
mogelijk zouden kunnen afstemmen op de wensen en behoeften van
leerlingen en ouders. Daar willen we graag een vervolg aan geven.
Het is ons streven het onderwijs op onze school zo in te richten dat het
goed is te combineren met het onderwijs op de dagschool en het daarbij
te maken huiswerk. Inmiddels zijn we een half jaar verder. Er is een
nieuwe lesmethode in gebruik genomen, er heeft een wisseling van
leerkracht plaatsgevonden en we kijken inmiddels vooruit naar het
komende jaar.

Alle reden om opnieuw met elkaar rond te tafel te zitten en te kijken hoe
het is gegaan en te zien hoe we het beste verder kunnen gaan in het
nieuwe schooljaar. Hierbij zijn de ouders van de huidige groep 7 (de
nieuwe groep 8) ook van harte welkom. Willen jullie even laten weten of
jullie op de bijeenkomst aanwezig zullen zijn?
Hartelijke groet mede namens Henriette Breukel,
Jaap Geertsema

Groep 7 en 8 Wädenswil – bij meester Jasper in de klas
De klas van groep 7 en 8 Wädenswil bestaat uit welgeteld zes leerlingen. Drie jongens
en drie meisjes, wat bij afwezigheid van één direct tot een uitspraak als “oh nee, dan
zijn er meer jongens (resp. meisjes)” leidt. De klas is verder qua karakters en
achtergrond behoorlijk divers. Enkelen zijn in Zwitserland geboren, anderen weer in
Nederland. Sommigen vinden de Nederlandse les erg belangrijk, anderen zien het slechts
als iets erbij. Hoe dan ook, de verschillen onderling belemmeren de individuele prestaties
allerminst.
De kennis en vaardigheden vullen elkaar goed aan waardoor ze een ander tot hulp
kunnen zijn. Dit wordt duidelijk bij onderdelen als woordenschat, spelling en
leesvaardigheid. Zo waren `leenwoorden` uit het Indonesisch voor velen lastig, maar
samen kwamen ze eruit. Woorden als `bamboe`, `kaketoe`, `kroepoek` en `loempia`
kent u waarschijnlijk wel, maar weet u ook wat `baboe`, `poekoelan` en `soesa`
betekenen?
Het elkaar helpen bleek helaas een stuk moeilijker toen het na de vakantie ging over de
topografie van Nederland. Omdat iedereen in de vakantie in Nederland was en het
culturele aspect van les in de Nederlandse taal niet helemaal vergeten mag worden,
kreeg de klas een klein testje waarin ze de provincienamen en -hoofdsteden in een
landkaartje moesten aangeven. Tot mijn grote teleurstelling bleek dit voor velen te hoog
gegrepen. Bij het volgende verblijf in Nederland toch maar de navigatie uitschakelen en
het wegenboek erbij halen.

Tot die tijd gaan wij in de les gewoon verder met bijvoorbeeld het lijdend voorwerp,
meewerkend voorwerp en ’t kofschip. Overigens, een `baboe` is een Indische
kinderoppas, `poekoelan` een vechtsport en `soesa` betekent drukte, heisa, gedoe.

Jasper Maas

Bijdrage groep 5/6 Wädenswil en 6/7
Wallisellen

Spelling in Beeld/Uitlegkaarten.
Hoe onthoud je woorden met een “ei” of “ij”?
Wanneer schrijf je een “ou” of een “au”?
Je kunt het niet horen. Je moet het op de één of andere manier uit je
hoofd leren.
De kinderen van groep 5/6 in Wädenswil en groep 6/7 in Wallisellen
hebben er een verhaal van gemaakt.
Wie weet vergeten ze nu nooit meer hoe het moet.
Margreeth Jumelet
Jimmy
De kapitein en zijn mannen zoeken een eiland.
Land in zicht!
Als ze bij het eiland zijn hebben ze honger.

Ze eten aardbeien.
Toen ze klaar waren kwamen er andere boten.
Ze gooiden met keien en steentjes.

Jos
In de bergen, op het allerhoogste punt, woont een jongetje.

Hij heeft een ei

en woont op een aardbei.

Het is een geheim en zijn lakei heet

James.

Hij reist op een boot.
Het is geheim.
Hij is ook een keizer.
Dat is ook en geheim.
Zijn huis is een paleis met een fontein.
Maar waar is het ei?
In de pastei en we moeten het allebei.
Josephine Ridder
Storm
Tijn zit in huis.
Hij kijkt naar buiten.
Het regent heel hard.
Hij moet van zijn vader nog met de hond gaan
wandelen.
Hij wandelt over de dijken.
Hij ziet het water stijgen.

Zijn moeder haalt de was van de waslijn en doet de
wasknijpers
in het ijzeren bakje.
Het kozijn is helemaal aan het rammelen.
Zijn vader slaat de spijkers er beter in zodat het
kozijn
niet meer rammelt.
Tijn gaat een stukje door de wijk lopen.
Dan schrikt hij.
Daar is zijn

beste vriend Stijn.

Hij knijpt in

z’n arm.

“Wat doe jij

hier?”, vraagt Tijn.

“Ik ga naar de dijken om te kijken hoe hoog het
wat al is gaan stijgen”, zegt Stijn.
“Ik kom ook mee.”
“Kom we doen een wedstrijdje. Wie er het eerst
is!”
“Maar jij wint toch altijd”, zegt Stijn.
Tijn wint inderdaad, maar als ze er zijn is de wind alweer voorbij.
“Dat hebben wij nou ook altijd!”, zegt Tijn.

Alexander van Dedem
De toeschouwers
In een gebouw waren heel veel toeschouwers.
Die hadden allemaal een dikke mouw.
Eén van de toeschouwers had een gebroken schouder.
Trouwens dat vond hij niet leuk.
Ze moesten ook allemaal een zware tas sjouwen.
Ze zagen een oude mevrouw die ging trouwen met een
ring van goud.
En die mevrouw had het toen heel koud.
En ze moest heel veel papieren vouwen.
En soms maakten de toeschouwers een fout.
Daarom moesten ze dan dingen onthouden.
Fleur
De mevrouw gaat trouwen.
Ze krijgt van haar man waarmee ze gaat trouwen
een ring van goud.
De man zegt: ”Ik hou van jou”.
Dat doen ze allemaal in het mooie gebouw.
Haar dochter houdt een spreekbeurt over het
oude gebouw.

