
 

Beste ouders en kinderen, 

 
Hierbij stuur ik jullie de Nieuwsbrief van februari 2018. 

Bijna vakantie            

Nog even en dan gaat De Oranje Koe twee weken met 

sportvakantie! Een goede gelegenheid om naast alle leuke dingen 

die bij een vakantie horen ook tijd te nemen voor het lezen van 

Nederlandse boeken en het doen van gezelschapsspelletjes. Dat is 

niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam voor kinderen.  

Onze leerlingen kunnen gratis gebruik maken van het aanbod van 

de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Via onze secretaris, Griet 

Creupelandt secretarisdok@gmail.com, is het mogelijk een 

abonnement voor de leerlingen af te sluiten.  

Nieuwe leerlingen 

Graag willen wij natuurlijk onze nieuwe leerlingen van harte welkom 

heten! Als nieuwe leerlingen begroeten we in Wädenswil Carmen 

Hamers in groep 1, in Wallisellen Simon Janson in groep 1, Jurre 

Andries en  Rijk Vandenberghe in groep 3, Jan Vandenberghe in 

groep 4 en in Stäfa Quinty Kamphuis 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! 

Rapporten 

Op maandag 5, woensdag 7 en donderdag 8 februari versturen de 

leerkrachten ’s avonds per mail het rapport. De vormgeving is 

enigszins aangepast om het duidelijker en overzichtelijker te 

maken.  

10-minutenavond                                                                    

Op maandag 26, woensdag 28 en donderdag 1 maart is er de 

gelegenheid de leerkracht van de leerlingen kort te spreken. De 10-

minutengesprekken worden gehouden op de locatie Stäfa vanaf 

18.30 uur, op de locatie Wädenswil tussen 17.45 en 20.45 uur en 

voor de locatie Wallisellen tussen 18.45 en 21.30 uur.   
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Indien u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, vraag ik u het 

digitale formulier dat u via de secretaris ontvangt uiterlijk 9 februari 

terug te sturen. U krijgt dan per mail een overzicht met daarop de 

tijd waarop u wordt verwacht.  

In sommige gevallen kan het nodig zijn langer dan 10 minuten met 

elkaar te spreken. We vragen u dan een aparte afspraak te maken 

met de leerkracht. Mocht u de leerkracht regelmatig tussendoor 

spreken en is er geen sprake van een bijzondere problematiek, dan 

hoeft u zich niet verplicht te voelen om naar de 10-minutenavond te 

komen.  

In sommige gevallen kan ook een kort telefonisch contact 

voldoende zijn. De wat oudere kinderen kunnen vanzelfsprekend bij 

het gesprek aanwezig zijn.  

 

Cultuurdag zaterdag 3 maart in Wädenswil van 10.30 – 

13.30 uur voor alle leerlingen  

We zijn heel blij dat de bekende illustrator Charlotte Dematons naar 

de Oranje Koe komt om drie leuke workshops te organiseren 

rondom haar prachtige boek Nederland. (Het meest bijzondere en 

kleurrijke prentenboek in de Nederlandse geschiedenis) 

 

Charlotte Dematons werd op 21 

september 1957 geboren. Na haar 

middelbare school in Frankrijk ging 

ze naar de Gerrit Rietveld Academie 

in Amsterdam. 

Ze maakt illustraties en prenten-

boeken, waaronder diverse 

sprookjes boeken en de twee kijk- 

en zoekboeken van formaat; De gele 

ballon en Sinterklaas.  

Dematons' illustraties hebben vaak 

een sprookjesachtige sfeer en vallen 

op door de vele details.   

Voor Grimm ontving Charlotte Dematons het Zilveren Penseel 2006 

en Sinterklaas, waarvan binnen vier jaar al meer dan 100.000 

exemplaren werden verkocht, werd in 2008 bekroond met het 

Gouden Penseel. 

Met haar nieuwste prentenboek Nederland, overtrof ze alles. Het 

werd direct na verschijning omarmd door de pers, boekhandels en 

lezers. Al binnen vier maanden waren er 100.000 exemplaren 

verkocht en het prentenboek werd bekroond met de Glazen Globe 

en een Zilveren Penseel.                                                           

                                                                                    

Data voor de agenda: 

Sportvakantie: 12 

februari t/m 23 

februari! 

Start na de 

sportvakantie: 26, 28 

en 29 februari. 

Cultuurdag op 

zaterdag 3 maart in 

Wädenswil van 10:00-

14:00 voor alle 

leerlingen. 

21 februari: F.L.I.T.S.: 

Internationale VN 

dag van de 

moedertaal  



 

Nieuws uit de klassen  

Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond allemaal! 

Wij zijn groep 7 en 8 van De Oranje Koe! Onze namen zijn: Juf Janneke, Jacob, Emma D, 

Julie, Emma C, Jean-Luc en Sarah. We gaan jullie nu over onze les vertellen. 

We zitten elke woensdag helemaal op de bovenste verdieping in een heel klein lokaaltje 

met maar twee grote tafels. Het past precies, want we zijn maar met 6 leerlingen en een 

juf.  

We hebben dit jaar veel herhaald van de vorige jaren. Maar we hebben ook nieuwe 

dingen geleerd. In plaats van ’t Kofschip kun je ook ’t Sexy fokschaap of Soft ketchup 

gebruiken. En een zelfstandig naamwoord is een MeDiPlaDi (dat betekent mens-dier-

plant-ding). Soms staat er een mop in het taalboek. Jean-Luc heeft daar een stripverhaal 

van gemaakt: 

Bij Juf Janneke maken we soms onzinzinnen. De eerste schrijft een lidwoord. Dan moet je 

het papier omvouwen. Dan schrijft de volgende een papier open. Dat is soms erg grappig. 

Bijvoorbeeld: “De gekke blauwe voetbalschoen zingt vreselijk onder de mega domme 

regenboog.” 

Het leukste van de Nederlandse school vinden we spelletjes en de pauze. We hebben een 

puzzel voor jullie gemaakt, met woorden van de Nederlandse school. Kunnen jullie alle 

woorden vinden? (Hij staat aan het einde van deze nieuwsbrief) 

Heel veel groetjes uit Wädenswil,  

 

Schaatsfestijn 

 

 



 

Een terugblik: Het schaatsfestijn 

Zoals de foto’s laten zien hebben de kinderen (en juffen,..) op de 

laatste schooldagen van december genoten van het schaatsfestijn 

met de warme chocolademelk en de chocoladebroodjes. Dank aan 

alle ouders die hebben geholpen! 

Een groot succes!  

 

 

 

 

 

 

 

Telefoonnummers en bereikbaarheid 

Het is belangrijk dat de leerkrachten, als zich onvoorziene 

omstandigheden voordoen met een kind, kunnen beschikken over 

een lijst met actuele telefoonnummers.  

Wilt u in het belang van uw kind de leerkracht komende week uw 

actuele telefoonnummers en e-mailadres even doorgeven als er 

een wijziging is opgetreden?  

Vakantie 

De laatste lessen voor de vakantie zijn op 5 februari (Stäfa), 7 

februari (Wädenswil) en 8 februari (Wallisellen). Op 26, 28 en 29 

februari beginnen de lessen weer! 

Graag wens ik iedereen mede namens bestuur en 

schoolteam een plezierige sportvakantie toe! 

 

Jaap Geertsema 

 

 

 

 

  

F.L.I.T.S op 21 februari : 

de Internationale VN 

dag van de moedertaal! 

 

De Verenigde Naties heeft 21 

februari aangewezen als de 

Internationale dag van de 

moedertaal.  

Bij de Oranje Koe werken we 

ook iedere week mee aan het 

leren en behouden van je  

moedertaal : het Nederlands. 

 Je moedertaal is heel belangrijk 

en omdat er veel talen 

misschien gaan verdwijnen 

werkt de Verenigde Natie aan 

het behoud van de moedertaal, 

maar ook aan meertaligheid. 

Laat ons zien dat je ook aan je 

moedertaal werkt en F.L.I.T.S. 

met ons mee op 21 Februari! 

Fotografeer jezelf 

Lezend 

In een Nederlands boek voor 

Twintig minuteen en 

Stuur je foto naar De Oranje 

Koe 

(secretarisDOK@gmail.com) 
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