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Beste ouders en kinderen,
Voor jullie ligt de Nieuwsbrief van december met informatie en
wetenswaardigheden. Wij kijken terug op het geslaagde Kinderboekenfeest
met Arend van Dam en het bezoek van Sinterklaas en we informeren over de
schaatsmiddagen, de toetszaterdag en de kerstvakantie.
Veel leesplezier toegewenst!

Nieuwe leerlingen
In de afgelopen weken hebben we als nieuwe leerlingen van onze school
mogen begroeten:
Zumikon:
Stellan (groep 1) en Sophie Siereveld (groep 2)
Untermosen: Philip Korten (groep 1)
Wallisellen:
Julia Puri (groep 1)
We hopen dat alle leerlingen en hun ouders zich weldra thuis zullen voelen op
onze school en wensen hen heel veel plezier en succes toe op De Oranje Koe!

Kinderboekenfeest
Tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek hebben alle leerlingen kunnen
genieten van de enthousiaste verhalen van Arend van Dam. Ook hebben veel
leerlingen de gelegenheid benut om nieuwe en gebruikte boeken te kopen om
daarmee hun bibliotheek aan te vullen.

Een foto-impressie door de
foto-Piet in Wallisellen:

De verkoop van tweedehands boeken (alle ouders hartelijk dank voor het grote
aanbod) en van koeken door de OC bracht het schitterende bedrag op van 226
CHF! Met dat geld kan de schoolbibliotheek weer worden aangevuld.
Net als in de afgelopen jaren was er weer gelegenheid wijn te proeven en te
kopen van Weingut Diederik en konden vast de nodige Sinterklaasinkopen
worden gedaan bij het Holländische Lädeli.

Ouderbijeenkomst
Tijdens de goed bezochte ouderbijeenkomst hebben Petra Pronk (voorzitter
van het bestuur) en Anne-Aymone Mei (penningmeester) verantwoording
afgelegd over het beleid van het afgelopen jaar en Jaap Geertsema heeft
informatie gegeven over het reilen en zeilen van de school.
Het gaat goed met de school en dankzij verstandig financieel beleid en de
terugkeer van de subsidie vanuit Nederland is het mogelijk voor dit schooljaar
de ouderbijdrage naar beneden bij te stellen.

Bezoek van Sinterklaas
Zoals in elk jaar bracht Sinterklaas ook ditmaal een bezoek aan De Oranje Koe.
We bedanken hem hartelijk voor zijn komst en hopelijk tot volgend jaar!

Schaatsen met
de Oranje Koe !
T Locatie Zumikon:
maandag 17 december
van 16.00 tot 18.00 uur,
Seestrasse 120
8700 Küsnacht
https://goo.gl/maps/mDCR7AnXmgG2

(Seehotel Sonne)

T Locatie Untermosen:
woensdag 19 december
van 15.00 tot 17.00 uur,
Walter-Denzler-Strasse 4
8640 Rapperswil-Jona
https://goo.gl/maps/GvEVZikKDHB2

(naast de Kinderzoo)
T Locatie Wallisellen:
donderdag 20 december
van 16.00 tot 18.00 uur,
Zielackerstrasse 25
8304 Wallisellen

https://goo.gl/maps/cMnHUXzY8x82

(Winter World)
Het is de bedoeling dat de
kinderen rechtstreeks naar
de schaatsbaan komen.

Kerstvakantie:
T Laatste lessen:
17, 19 en 20
december
(schaatsen)
T Eerste lessen in
2019:
7, 9 en 10 januari

Schaatsen
Ook dit schooljaar is er weer een echt Hollands schaatsfestijn! De laatste les
voor de Kerstvakantie is daartoe een goede gelegenheid.
Het is de bedoeling dat de kinderen rechtstreeks naar de schaatsbaan
komen.
Alle drie de locaties hebben volop parkeergelegenheid en zijn goed bereikbaar
met openbaar vervoer. De toegang voor kinderen, leerkrachten en hulpouders
wordt door de school betaald. De school zorgt voor een heerlijke “Koek en
Zopie” in de vorm van warme chocolademelk en een snack.
Voor leerlingen die zelf geen schaatsen hebben, zijn er schaatsen te huur voor
8 CHF (Zumikon) of 6 CHF (Rapperswil en Wallisellen). Het is handig als we
vooraf weten welke leerlingen schaatsen nodig hebben en wat hun schoenmaat
is, zodat de schaatsen klaarstaan als we aankomen. We vragen jullie daarom de
vragenlijst die jullie per mail ontvangen (https://goo.gl/forms/zCuKDXpkKH7S5khF3)
in te vullen voor onze secretaris, Griet Creupelandt.
Het is belangrijk de kinderen warme kleding (in elk geval een muts en
handschoenen) en indien voorhanden een helm mee te geven. Een flesje water
is goed tegen de dorst.
Ouders zijn van harte welkom om te helpen bij het binden van de schaatsen en
wellicht willen ze zelf ook nog een baantje trekken!

Vakantie
De laatste lessen voor de vakantie zijn op 17 december (schaatsen in Zumikon),
19 december (schaatsen in Rapperswil) en 20 december (schaatsen in
Wallisellen). Op 7, 9 en 10 januari beginnen de lessen weer!

Toetszaterdag
De toetszaterdag vindt dit schooljaar plaats op zaterdag 18 mei 2019 van 10.00
tot 14.00 uur voor de leerlingen van groep 3 tot en met VO van alle locaties,
in het schoolgebouw Untermosen, Gulmenstrasse 4, 8820 Wädenswil. De
toetszaterdag is een verplicht onderdeel van ons lesaanbod.
In de Nieuwsbrief van januari worden jullie uitgebreid geïnformeerd over de
tussenrapporten en de 10-minutenavond.

Toetszaterdag:
T Zaterdag 18 mei,
10.00 – 14.00 uur

Graag wens ik iedereen mede namens het bestuur en het schoolteam een
plezierige kerstvakantie, gezellige feestdagen en een heel gelukkig, gezond
en inspirerend 2019 toe!
Jaap Geertsema

Rubriek “Uit de klas”:
Groep 3 Zumikon, Wädenswil en Wallisellen (juf Esther)
Het hoogtepunt van de afgelopen weken was natuurlijk het bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet op de scholen in
Wädenswil en Wallisellen. Veel kinderen vonden het behoorlijk spannend dat Sinterklaas in de klas kwam en ook
nog veel wist over de kinderen. De volgende les kreeg ik de vraag hoe Sinterklaas zoveel weet over de kinderen en
heb ik uitgelegd dat de fluisterpiet dit altijd aan Sinterklaas vertelt.
Natuurlijk hebben we ook weer veel geleerd de
afgelopen maanden. In de kernen 1 tot en met 6 hebben
de kinderen alle letters geleerd. In principe kunnen ze nu
eenvoudige eenlettergrepige woorden lezen. Het
herkennen van de woorden moet nu nog worden
versneld en geautomatiseerd. In kern 7 leren we vooral
de klanken ‘sch’ van school, ‘ng’ van ring en de
langermaakwoorden (hond/we horen een ‘t’ maar
schrijven een ‘d’). Iedere les krijgen de kinderen een
dictee. En wat zijn ze trots als ze de woordjes zonder
fouten kunnen schrijven. Maar ik zeg dat fouten maken
niet erg is en dat je juist van je fouten kunt leren. Dus als
er een fout gemaakt wordt, dan mogen ze niet gummen
maar moeten ze het woord goed overschrijven.
Aan het eind van de les spelen de kinderen graag galgje, we gebruiken hier de veilig en vlot woordjes voor. Heel
vaak raden de kinderen het woord al voordat de galg af is en ook dan hebben ze veel plezier dat ze van de juf
hebben kunnen winnen.
Kinderen zijn ook steeds beter in staat om woorden en zinnen te schrijven. Toch zullen ze nog niet alle woorden
foutloos schrijven. Zo kan een kind al snel woorden lezen met de letter –d- achteraan. Maar het foutloos schrijven
van woorden als ‘heb’ en ‘had’ is moeilijker. Vandaar dat vanaf kern 7 het kunnen lezen en kunnen schrijven van
woorden niet meer helemaal parallel lopen. Als je kind toch woorden schrijft waar spelfouten in zitten, hoeft dat
dan ook nog niet altijd verbeterd te worden.
Het is belangrijk (ook in de vakantie) zeer
regelmatig (lees dagelijks) te lezen. In januari
gaan we het AVI-niveau testen, we kijken dan
of de kinderen die nu werken in kern 7 AVI M3
kunnen lezen. Het is de bedoeling dat de
kinderen op AVI E3 niveau kunnen lezen in juni
2019. Onder de volgende link kan je testen
hoe snel AVI M3 niveau gaat:
http://www.avi-lezen.nl/site/k-portal/kinderen.htm

Ook de kinderen die in kern 4 werken hebben al veel geleerd en kunnen al goed lezen. Ze vinden het vooral heel
leuk om met de kinderen van kern 7 mee te doen als we letters gaan herhalen. Ze pikken hier veel van op. Nog
voor de kerstvakantie starten we in kern 5. Ook voor deze kinderen is het goed om te blijven lezen in de vakantie.
Voor nu een hele fijne vakantie, gezellige feestdagen en een mooie start in 2019. Juf Esther

