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Beste ouders en kinderen,
In deze op een na laatste Nieuwsbrief van het schooljaar treffen
jullie informatie aan over belangrijke zaken in de laatste zes weken.
Nieuwe leerlingen
Allereerst begroeten we als nieuwe leerlingen Johan Kromhof in
groep 1 in Wädenswil en Annemijn Scheenstra in groep 1 in
Wallisellen. Johan is al wat langer bij ons op school. Hopelijk voelt
Annemijn zich ook snel thuis op de Oranje Koe. Veel plezier en
succes toegewenst!
Toetsen
In de komende weken worden er tijdens de reguliere lessen naast
de toetsen die bij de methode behoren ook enkele methode
onafhankelijke toetsen afgenomen van het Cito Leerlingvolgsysteem
en Diataal. Er is net als in januari geen aparte toetszaterdag zoals
in voorgaande jaren.
Afscheid juf Annebeth
In de afgelopen jaren heeft Annebeth Swan, de moeder van Emma
en Kasper Reus, op de locatie Wallisellen de leerkrachten van de
kleutergroep ondersteund als assistent. Inmiddels verwacht
Annebeth haar derde kindje en zal zij met verlof gaan. Komende
week neemt Annebeth afscheid van de kinderen.
Graag wil De Oranje Koe Annebeth heel hartelijk bedanken voor
haar grote inzet bij het ondersteunen van de leerkrachten en haar
alle goeds voor de komende tijd toewensen!
Schoolreisje
Zoals al eerder aangekondigd gaat dit jaar het schoolreisje op
zaterdag 26 mei naar het Technorama in Winterthur. De brief met
de details is voor de zekerheid nog even achter deze Nieuwsbrief
bijgevoegd.
We hopen velen van jullie zaterdag te zien tijdens het schoolreisje!

Jaap Geertsema

In de agenda!

Subsidie – goed nieuws!

Schoolreisje:

Zoals we in de afgelopen Nieuwsbrief al hebben aangekondigd is de
subsidie toekenning inmiddels een feit. Dit is een geweldige ontwikkeling
en een zeer welkome aanvulling op het financiële budget!

Zaterdag 26 mei van 10 14 uur (Technorama
Winterthur)

Laatste schooldag en
rapporten:
Stäfa: 25 juni
Wädenswil: 27 juni
Wallisellen: 28 juni

Nieuwe schooljaar:
In de week van 20 augustus
beginnen de lessen weer!
De Oranje Koe Dag:

Het uitgangspunt van het bestuur is om een gedegen en zorgvuldig
financieel beleid te voeren, waarbij de kwaliteit van het onderwijs centraal
staat. Het bestuur streeft naar een verlaging van het schoolgeld als de
financiële situatie dat toelaat.
Het financiële budget en de ouderbijdrage zijn voornamelijk afhankelijk
van het aantal leerlingen, de inzet van de leerkrachten en de huisvesting.
Deze gegevens zijn bij een NTC school echter pas bekend bij aanvang van
het nieuwe schooljaar. Het bestuur stelt daarom voor om de ouderbijdrage
voor het schooljaar 2018-2019 in de jaarvergadering van oktober 2018
definief vast te stellen.
Op het herinschrijvingsformulier zult u de huidige ouderbijdrage van
maximaal CHF 1.580 terug vinden met de opmerking dat de definitieve
ouderbijdrage tijdens de jaarvergadering zal worden vastgesteld.
Namens het Bestuur,

De Oranje Koe Dag wordt
gehouden op zaterdag 25
augustus in het Park im Grüne
in Rüschlikon.

Petra Pronk

Herinschrijving
Binnenkort versturen we de brieven voor de herinschrijving. Graag
uw aandacht hiervoor, zodat wij met de planning voor het komende
schooljaar aan de slag kunnen!
Medewerkers gezocht
De Oranje Koe is altijd op zoek naar leerkrachten die ons team
kunnen komen versterken. Als u in uw omgeving leerkrachten kent
die wellicht geïnteresseerd zijn om voor ons te komen werken dan
horen we dat graag.
Wilt u graag het komende jaar De Oranje Koe ondersteunen als
klassenassistent, als lid van de Oudercommissie of wilt u graag lid
worden van het bestuur? U kunt geheel vrijblijvend informeren naar
de mogelijkheden bij de directeur of het bestuur.

Nieuws uit de klassen
Een middagje in de kleuterklas van de Oranje Koe!
We beginnen gezellig in de kring. Door middel van de vraag ‘Wat is je lievelingskleur, -eten, dier, -knuffel?’ gaan we de namenlijst af en wordt er van alles verteld. De eerste les na de
vakantie is de vraag natuurlijk wat we in de vakantie gedaan hebben! Wat zijn er een boel
kinderen in Nederland geweest! Iedereen komt aan de beurt om iets te vertellen en we luisteren
natuurlijk ook naar elkaar. Na de kring is het tijd om een werkje te kiezen en op de tafels liggen
de verschillende `thema gebaseerde` en andere werkjes al klaar. We hebben het nu over dieren,
al is dit de laatste les met dit thema. De werkjes die er liggen zijn bijvoorbeeld dierenslangen
maken, dierentekeningen, kleurplaten, rijm spelletjes, memorie en een leeswerkje met
dierennamen. Bij de ‘gewone werkjes’ is het schrijven met klei van je naam of een ander woord
altijd favoriet. Bijna alle leerlingen uit de klassen kunnen dit inmiddels!

Het kiezen van een werkje gaat bijna altijd heel soepel, soms zegt de juf een soort codewoord
waarna de leerlingen rustig een werkje mogen zoeken. Wat ze willen doen mogen ze zelf
bepalen. De juffen lopen rond om een praatje te maken, te helpen of vragen te stellen. Juf
Maaike gaat vaak al ‘race-lezen’ met de kinderen die met het lezen begonnen zijn. Daarbij
moeten de kinderen in een minuut zo veel mogelijk woordjes lezen om zo de letter herkenning te
automatiseren. Dat gaat bij de meeste kinderen al super goed! Met mooi weer doen we voor de
pauze buiten nog een taalspel, waarbij we oefenen met de beginletter, rijmen of een ander
luisterspelletje.

Na het buitenspelen splitst de klas zich min of meer in tweeën. De
kinderen die al met lezen begonnen zijn, gaan met juf Maaike
verder werken en hebben de kernen 1 & 2 van Veilig Leren Lezen al
uit! De kinderen kennen al heel veel letters en het lezen gaat ook
steeds beter. De overige kinderen gaan met juf Adrienne of juf
Annebeth een werkblad of spelletje spelen. Tot slot wordt er nog
voorgelezen en dan zit er alweer een leuke Nederlandse les op!
Inmiddels is het bijna een traditie geworden om de les vóór de
vakantie de hoogste klas van de school uit te nodigen om te komen
voorlezen. De kleuters kiezen een boekje en de oudste leerlingen
gaan voorlezen. Mijn juffenhart smelt bij het zien van dit tafereel.
Twee of drie kleuters die aan de lippen van een oudere leerling
hangen als die een verhaaltje voorleest. Uiteraard zwaaien we de
oudste leerlingen altijd uit en geven we ze een groot applaus maar
ook via deze weg wil ik ze graag nog een keer bedanken! Het is
super om te zien dat de jongsten op deze manier gemotiveerd
worden om te lezen en dat de oudste leerlingen op deze manier
ook met lezen bezig zijn!
Maaike Steenbergen

Beste ouders en leerlingen,
Op zaterdag 26 mei is het zover, we gaan met alle
kinderen op schoolreisje! Deze keer hebben we
gekozen voor:

We verwachten alle leerlingen om uiterlijk 10.00 uur bij de ingang van het Technorama in
Winterthur. Daar worden ze opgevangen door leerkrachten en begeleiders.

Iedereen neemt zelf eten en drinken mee.
Voor de lunch zoeken we bij slecht weer een
plekje in het Technorama. Bij mooi weer gaan
we picknicken in het park dat bij het
Technorama hoort.
Het is de bedoeling dat alle kinderen om
14.00 uur weer worden opgehaald door hun
ouders.

Er is in de buurt genoeg plaats om (gratis) te parkeren, maar je kunt ook met de trein komen. Het is
maar 10 minuten lopen vanaf het treinstation in Oberwinterthur.

Het adres van het T echnorama is: T echnoramastrasse 1, 8404 W interthur.
Voor de organisatie van deze dag willen we graag weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen.
Wilt u zo vriendelijk zijn om voor vrijdag 20 april per email aan de leerkracht van uw kind(eren) door
te geven of uw kind meegaat met de schoolreis naar het Technorama in Winterthur op zaterdag 26
mei. Alvast hartelijk dank daarvoor!
We hopen op een gezellige en interessante dag!!!
Vriendelijke groet,
Het team van NTC school “De Oranje Koe”
Kijk ook alvast even op de website: http://www.technorama.ch

