
 

 

Beste ouders  en kinderen, 
 

Hierbij ontvangen jullie de Nieuwsbrief van april.  

Het lijkt erop dat het lente gaat worden. Tijd om weer wat 

vaker buiten te spelen zonder dikke jassen, mutsen en 

dassen. Dat is toch een ander gevoel.  

Inmiddels hebben de leerlingen hun 

rapport gehad en zijn de 10-

minutengesprekken gevoerd en we 

hadden  een heel  bijzondere cultuurdag 

op 3 maart met Charlotte Dematons.  

Wat een geweldig teken- en verteltalent 

en wat genoot ze ook zelf van de 

interactie met onze leerlingen. Een prima 

gelegenheid om ook de woordenschat 

van onze leerlingen te vergroten.  

Kinderen die hun boek  van Charlotte Dematons wilden laten 

signeren  kregen na 

een week per post 

een echt 

tekeningetje met 

handtekening om in 

het boek te plakken. 

Een cultuurdag om 

nooit te vergeten!  

 

Nieuwe leerlingen 

Allereerst willen wij natuurlijk onze nieuwe leerlingen van 

harte welkom heten!  

Als nieuwe leerlingen begroeten we in Wädenswil  Amina en 

Delila Hasanovic en  Rozemie Cuypers in de kleutergroep en 

Thibaut Cuypers en Sebastian Ossouren in groep 5.   

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.  
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Helaas hebben Nora, Isa en Rune Hardeman de school weer 

verlaten. Zij zijn terug naar Nederland. Graag wensen we de 

familie Hardeman alle goeds toe in Nederland.  

 

Terugkoppeling toetsen 

Voor het eerst sinds jaren hebben we de toetsen weer 

afgenomen tijdens de reguliere lessen. Dat vraagt om een 

andere planning,  want dat kost lestijd. De eerste ervaringen 

zijn over het algemeen positief. Nu er minder toetsen 

verplicht moeten worden afgenomen lijkt het goed mogelijk, 

zeker als dat in de jaarplanning kan worden opgenomen.  

Een  definitief besluit over het toetsen tijdens de reguliere 

lessen of op een aparte toetszaterdag nemen we na de 

toetsen aan het einde van het schooljaar.  

Wat betreft de resultaten van de methode gebonden toetsen 

van Taal in Beeld en Spelling in Beeld zijn we evenals vorig 

jaar tevreden. De resultaten zijn over het algemeen 

voldoende tot goed . Het woordenschat- en spellinggedeelte 

van de methode is prima van opzet en vooral de uitleg in een 

voor de leerlingen begrijpelijke taal is erg goed.  

 

Voor het behalen van goede resultaten blijft regelmatig 

(vaker dan 1 keer per week) thuis oefenen van het lezen  van 

groot belang evenals veel Nederlands spreken met de 

kinderen en na te vragen of ze de betekenis van onbekende 

nieuwe woorden kennen. Ook het regelmatig lezen van 

Nederlandse boeken, het beluisteren van CD’s,  het bekijken 

van informatieve Nederlandse televisieprogramma’s,  zoals 

het Klokhuis en het Jeugdjournaal en het doen van 

Nederlandse gezelschapsspelletjes is erg belangrijk.  

 

Noteren in de agenda 

Voorjaarsvakantie: 

De laatste lessen voor de voorjaars en Hemelvaartvakantie 

zijn op maandag 16 april(Stäfa), woensdag 18 april 

(Wädenswil) en donderdag 19 februari (Wallisellen).  

Op 14, 16 en 17 mei beginnen de lessen weer.  

 

Kort bericht van de voorzitter: 

 

Subsidie 

Zoals u wellicht al heeft 

gehoord heeft de huidige 

regering de subsidie voor 

Nederlands onderwijs in het 

buitenland  opgenomen in het 

regeerakkoord. Op dit moment 

wachten wij op de details over 

deze subsidie. Zodra wij een 

beter inzicht hebben  kunnen 

we ook de impact van deze 

subsidie op het budget en de 

financiering van onze school 

bespreken en dit met u delen. 

We houden u op de hoogte van 

de ontwikkelingen. 

Petra Pronk 



 

 

Assistentie in de klas 

Helaas is het schoolbudget niet groot genoeg om  in alle 

klassen van de school klassenassistentie in te zetten. 

Ondersteuning in de klas op vrijwillige basis is bij  sommige  

leerkrachten heel welkom tijdens de hele les of een gedeelte 

ervan.  Belangstellende ouders kunnen zich melden bij Jaap 

Geertsema.  

 

Nieuws uit de klassen 

Hallo lieve mensen, 

Ik ben Bruno. 

Ik zit op NL school in Stäfa. 

Mijn leraar is meester Jaap. 

Ik zit in groep 7. 

Ik vind het heel leuk, maar ik heb heel veel huiswerk! 

Er zitten no9g 3 andere kinderen in mijn klas die heten Cas,  

Anne-Laure en Quinty.  

Cas en Anne-Laure zitten in groep 6. Quinty zit in groep 5. 

Ik mis mijn vriendjes in Wallisellen. Yorio, Jos en Jimmy. 

Mijn hobby’s zijn: skiën, voetballen, pingpongen, 

snowboarden,  zingen, schaatsen, rolschaatsen en tekenen, 

steppen, skateboarden en lezen. 

Groetjes Bruno 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lieve groetjes van groep 6 en 7 in Wallisellen! 

Clara, Eva, Fleur, (Isa,) Jos, Josephine, Juf Janneke,  

June, Nina, Nora, Ruben, Suriya, William, Xzavier, Yorio 

 

 

 

 

Graag wens ik iedereen mede namens bestuur en team een 

plezierige voorjaarvakantie toe. 

Jaap Geertsema 

PS Een leuk recept van groep 6 en 7! 

 


