
 

Beste ouders en kinderen, 

Hier is alweer de laatste Nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018. 

Nog enkele lessen en dan is het zomervakantie! 

Rapporten, complimenten en woorden van dank 

Deze week sturen we de rapporten van de leerlingen per mail. Ze hebben 

hard gewerkt en de meesten zijn flink vooruit gegaan. Ze mogen trots zijn op 

hun resultaten en verdienen een groot compliment voor hun inzet.  

Graag wil ik alle leerlingen heel hartelijk bedanken voor hun enthousiasme, 

de goede samenwerking en het plezier dat wij als onderwijsteam mogen 

beleven aan de wekelijkse lessen.  

 

Ook alle ouders verdienen een compliment voor de belangrijke rol die zij 

spelen bij het begeleiden en ondersteunen van hun kinderen bij het 

huiswerk, het samen Nederlands praten, het kijken van Nederlandstalige 

televisieprogramma’s, het doen van spelletjes en nog veel meer.  Die 

ondersteuning is een onmisbare aanvulling op de Nederlandse les. Hartelijk 

dank daarvoor. 

 

Ook alle hulpouders en leden van de oudercommissie wil ik heel hartelijk 

bedanken voor hun inzet. Hun ondersteuning van de leerkrachten in de klas 

en bij allerlei bijzondere activiteiten is buitengewoon waardevol. 

 

Een bijzonder woord van dank wil ik tenslotte richten aan onze 

bestuursleden. Ik heb enorm veel waardering voor het vele werk dat deze 

ouders geheel vrijwillig verrichten voor onze school en ik prijs me gelukkig 

met zo’n betrokken en goed bestuur.  

 

Leerlingen, leerkrachten, bestuur, oudercommissie, hulpouders en ouders 

slagen er zo samen in van De Oranje Koe een leuke en kwalitatief goede 

school te maken.  

Afsluiting van het schooljaar 

De lessen zien er in de laatste schoolweek traditiegetrouw wat anders uit. Er 

is ruimte voor spelletjes en andere leuke activiteiten. Wil iedereen er op 

letten dat alle schoolspullen meekomen naar school en er geen boeken en 

andere spulletjes thuis blijven liggen? 
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Vertrek  Adrienne Copper 

Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van Adrienne Copper. Zij 

heeft een volledige baan als leerkracht aanvaard op de ICS in Zumikon. 

Adrienne heeft sinds 2015 bij ons gewerkt als onderwijsassistent en als 

leerkracht. We hebben Adrienne leren kennen als een betrokken collega die 

met veel inzet en enthousiasme een belangrijke rol heeft vervuld in onze 

school. Graag wil ik haar daarvoor heel hartelijk bedanken en haar alle goeds 

toewensen! 

Vakantiehuiswerk 

De Oranje Koe heeft 7 weken zomervakantie. Het is bekend dat leerlingen 

die in de vakantie niet of nauwelijks lezen, of niet op een andere manier met 

hun moedertaal bezig zijn, vaak een achterstand oplopen. Er wordt daarom 

wel gesproken van een `vakantiedip`. Om een dit te voorkomen hebben wij 

aan het einde van de Nieuwsbrief `Tips om een zomerdip te voorkomen` 

toegevoegd. Het vakantiehuiswerk bestaat dus uit lezen. 

Jaarplanning en groepsindeling en informatie over de nieuwe locaties  

Op dit moment wachten wij nog op de laatste inschrijvingen voor volgend 

schooljaar. Zodra we de meeste herinschrijvingen binnen hebben kunnen de 

groepen ingedeeld worden. De jaarplanning, de groepsindeling en de 

informatie over de nieuwe locaties verwacht ik in het 

midden  van de vakantie te kunnen toesturen.  

In de agenda! 

Het nieuwe schooljaar 

start in de week van 

20 augustus. 

De Oranje Koe dag  

wordt gehouden op 

zaterdag 25 augustus 

in het Park im Grüne 

in Rüschlikon 

(informatie volgt!) 

 

Wist je dat. . . . .  

. . . het volgend jaar  

een lustrumjaar is? 

 De Oranje Koe bestaat 

dan maar liefst 15 jaar. 

Tijd voor een feestje! 

 



 

Ten slotte 

Het is inherent aan het karakter van een NTC-school dat leerlingen vaak maar 

een beperkt aantal jaren op onze school blijven. Sommigen verhuizen naar 

een andere buitenland, anderen gaan terug naar Nederland. Het kan ook zijn 

dat de school niet meer is te combineren met sport of andere vrije 

tijdsbestedingen en soms vraagt de Gymi-Prüfung of het huiswerk van de 

dagschool zoveel tijd dat ouders en leerlingen een keuze moeten maken.  

Ook dit jaar nemen we afscheid van leerlingen. Graag wil ik deze leerlingen 

en hun ouders heel hartelijk bedanken voor hun inzet, enthousiasme en 

vertrouwen en veel succes en alle goeds toewensen. 

Tenslotte wens ik alle leerlingen en ouders namens het bestuur en het 

schoolteam een fijne en zonnige vakantie toe!! 

 

Jaap Geertsema  

 

 

 

 

Nieuws uit de klassen 

Hallo allemaal, 

wij zijn de leerlingen van juf Henriette en 
zitten in groep 8, VO1 en VO3.  

In deze bijdrage aan de schoolkrant  willen we 
ons een voor een even voorstellen en in het 
kort iets vertellen over onze lessen. 

Hallo, ik ben Hugo Peeters, ik ben 13 jaar en 
ik zit in VO1. Door het jaar heen hebben we 
veel dingen gedaan, zoals presentaties 
houden. Iedereen moest een presentatie 
geven over een onderwerp van de website 
'entoen.nl'. Daar staan namelijk veel 
onderwerpen over Nederland op. Mijn 
presentatie ging over Nederland in de 
Tweede Wereldoorlog. De presentatie was 
goed gegaan en na afloop moest iedereen 
een positieve feedback geven en daarna 
punten waarop we ons de volgende keer 
konden verbeteren. 

Mijn naam is Wouter Peeters en zit in VO1. Ik wil jullie vertellen over Theodoor, onze klassenmascotte. Theodoor is 
een knuffel die werd meegebracht door een Duitse leerling van juf Henriette. Juf Henriette had hem per ongeluk 
mee naar school genomen. Het dier heeft de hele klas afgeleid en is na die les helaas niet meer op school 
gesignaleerd. Daarom heb ik maar een klein Theodoortje mee naar school gebracht. We konden 
er allemaal om lachen, maar hij moest van de juf wel tijdens de les in mijn tas blijven (wat wij best 
zielig vonden......) 



 

 
Hi, mijn naam is Milla Naus en ik ben 14 jaar en zit in VO1. 5 Minuten voordat de les stopt, doen we altijd een 
spelletje. In de eerste 24 (!) lesmiddagen hebben we het spel "aapje,aapje,olifantje" gespeeld. De juf stond voor 
de klas en deed het voor. Wij moesten het op precies dezelfde manier nadoen. Het lukte ons maar niet te raden 
wat wij nou fout deden. Gelukkig is het ons gelukt. We verklappen het echter niet.... 

 

Hi, mijn naam is Frederique Eikhout , 12 jaar en zit in groep 8a. Ik ga het hebben over het spelletje "galgje". Wij 
spelen soms een paar minuten voordat de les eindigt galgje. Er zaten een paar hele moeilijke woorden tussen, 
zoals BALPEN. Terwijl het toch zo`n makkelijk woord was, kon niemand hem raden. Wat we ook erg leuk vonden 
was het voorlezen bij groep 1. In de laatste les voor de vakantie mochten we de laatste 20 minuten de kleintjes 
gaan voorlezen. Iedereen vond het leuk. 

 

Hey, mijn naam is Joachim Fahner. Ik ben 15 jaar oud en zit in VO3. Het is alweer een tijdje geleden, maar 
afgelopen december hebben Sinterklaas en zijn zwarte Pieten onze klas en de rest van de Oranje Koe bezocht. 
We zaten allemaal rustig te werken toen er opeens hard op de deur werd gebonsd. Omdat Sinterklaas natuurlijk 
niet in Zwitserland woont, hadden we niet verwacht dat hij samen met zijn pieten langs zou komen. Nadat we 
met Sinterklaas hadden gepraat over alle stoute dingen die we gedaan hadden in het afgelopen jaar, hebben we 
met de hele klas sorry gezegd en heel hard gezongen. Sinterklaas en vooral de pieten vonden het zo mooi, dat 
de pieten spontaan met pepernoten gingen strooien. Voordat ze weer terug naar Spanje gingen, kregen we nog 
een heleboel leuke cadeautjes en de groeten van de Sint! 

 

Hallo, ik ben Rafael Oberholzer en zit in VO1. Ik wil jullie kort over de pauze vertellen. Meestal duurt de pauze 
15 minuten. Tijdens deze pauze wordt er met elkaar gekletst en gegeten (het liefst snoep:)). Soms spelen wij 
ook een klein spelletje. Van mij mag de pauze wel wat langer duren....Wij wensen iedereen een hele fijne 
vakantie!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tips om een zomerdip te voorkomen 

Wist u dat niveauverschillen tussen leerlingen vooral ontstaan in de zomervakantie? 
 

Kinderen die in de vakantie veel lezen, blijven op niveau, terwijl het niveau bij kinderen die niet lezen achteruit 

gaat. Dit is nog sterker bij kinderen die al iets meer moeite hebben met de taal. Deze achteruitgang tijdens de 

zomervakantie (soms wel twee hele AVI-niveaus in lezen!) wordt een zomerdip of leerdip genoemd. 

 

Hoe kunt u ervoor zorgen dat het Nederlands van uw kind in de zomervakantie niet 

achteruitgaat? Simpel: door uw kind flink veel te laten lezen. Hier enkele tips: 

1. Lekker lezen op vakantie 
Laat uw kind boeken uitzoeken voor onderweg op de achterbank of op het strand. Ook stripboeken helpen!  

Ook leuk: laat uw kind de menukaart, folders van bezienswaardig-heden of borden langs de weg voorlezen.  

Zo houdt u het speels, maar blijft uw kind toch bezig met leesvaardigheid. 

2. VakantieBieb: dé lees-app voor de zomervakantie! 

De VakantieBieb is een gratis app van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Elk jaar stelt de bieb in de maanden juli en 

augustus ruim 60 e-boeken ter beschikking van iedereen: jong en oud, of je nu lid bent van de bibliotheek of niet. 

 

Vanaf 1 juli kunt u de app weer downloaden voor mobiele telefoon of tablet. De e-boeken zijn tot 31 augustus 

gratis te lezen. De boekenlijst staat al online en er staat veel moois op, zowel voor kinderen als voor hun ouders. 

Vooral in de categorieën 6-9 jaar en 9-12 jaar heeft de Bibliotheek een mooie selectie gemaakt. Van Geheim 

agent oma (Manon Sikkel) of Joehoe! Ik wil een koe (Angelique van Dam) tot De Griezelbus (Paul van Loon). Voor 

elk wat wils! 

3. Luisterbieb  
Wilt u na augustus ook nog genieten van gratis Nederlandse boeken, zonder lidmaatschap van de bieb?  

De KB biedt het gehele jaar een selectie luisterboeken aan via de LuisterBieb.  

Er staat de leerlingen van De Oranje Koe dus niets in de weg om deze zomer lekker veel Nederlandse boeken 

te blijven lezen! We wensen iedereen veel lees- en luisterplezier toe! 

Ben je tussen de 6 en de 12 jaar oud en wil  

je kans maken op een iPad Mini?  

 

Stuur dan een vakantiekaartje (met postzegel) 

naar de Koninklijke Bibliotheek (t.a.v. 

VakantieBieb, Postbus 90407, 2509 LK Den 

Haag), waarop je uitlegt welk boek uit de 

VakantieBieb je het mooist vindt en waarom.  

Vergeet niet je naam en je leeftijd erop te 

schrijven, plus het telefoonnummer en het  

e-mailadres van je ouders!  

https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/dam/e-books/vakantiebieb/titels_vakantiebieb2018.pdf
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html

