Nieuwsbrief
februari 2019
In deze
nieuwsbrief:

 Sportvakantie

Beste ouders en leerlingen,
Dit is de Nieuwsbrief van februari, met informatie en wetenswaardigheden.
We kijken terug op het geslaagde schaatsfestijn en we informeren o.a. over de
cultuurdag van 9 maart en over de DOK-bibliotheek.
Veel leesplezier toegewenst!

 Nieuwe leerlingen
Sportvakantie

 Belangrijke
informatie over:

 10-minutenavond
 Cultuurdag 9 maart
 De DOK-bibliotheek

Nog even en dan heeft De Oranje Koe twee weken sportvakantie. Een goede
gelegenheid om veel leuke dingen te doen en hopelijk ook veel buiten te
kunnen zijn. Daarnaast is het goed om ook tijd te nemen voor het doen van
gezelschapsspelletjes en het lezen van Nederlands boeken. Dat is behalve heel
leuk ook heel leerzaam!

 Terugblik:

De laatste lessen voor de vakantie zijn op 4 februari (Zumikon), 6 februari
(Wädenswil) en 7 februari (Wallisellen). Op 25, 27 en 28 februari beginnen de
lessen weer.

 Uit de klas:

Nieuwe leerlingen

 Schaatsfestijn

 Groep 6-7
 VO

Graag heten we onze nieuwe leerlingen van harte welkom.
Untermosen:
Wallisellen:
Zumikon:

Sofia van Schaik
Florian ter Weele en Elouise Peeters
Soraya Brouwer, een leerlinge van de ICS, volgt sinds
korte tijd privéles bij ons.

We hopen dat alle leerlingen en hun ouders zich spoedig thuis zullen voelen op
onze school en wensen hen veel plezier en succes toe op De Oranje Koe!

10-minutenavond
Inmiddels hebben de leerkrachten de rapporten verstuurd en is er op maandag
4 februari, woensdag 6 februari en donderdag 7 februari de gelegenheid de
leerkracht van de leerlingen kort te spreken. De ouders zijn daarover apart per
e-mail geïnformeerd.

Het thema van de cultuurdag:

Annie M.G. Schmidt

Cultuurdag 9 maart
Het thema van de volgende cultuurdag is “Annie M.G. Schmidt”!
Wanneer?

Op zaterdag 9 maart 2019

Waar?

Op de locatie Wädenswil (Gulmenstrasse 4,
Wädenswil (https://goo.gl/maps/MwvrJSWymcs)

Hoe laat?

We beginnen om 10.00 uur en om 13.00 uur
gaan we weer naar huis.

Wat gaan we doen?

We spelen Levend Ganzenbord, met allerlei
vragen en opdrachten over boeken en rijmpjes
van Annie M.G. Schmidt, die door de hele
school verspreid zijn! Een stukje van de
ochtend kijken we een film.

Wat neem ik mee?

Voor eten en drinken wordt gezorgd, dus
neem alleen je goede humeur mee!

We zoeken nog meer hulpouders om drietallen leerlingen te begeleiden bij
het ganzenbordspel. Van 10u tot 11u15 en/of van 11u45 tot 13u. Mail juf
Janneke (les@vanjanneke.nl) als je wil helpen. Bij voorbaat dank!
Deze dag is een verplichte lesdag, dus we gaan ervanuit dat iedereen komt.

21 Februari 2019 = VN Internationale Moedertaaldag
Op 21 februari viert de VN de internationale moedertaaldag.
Dit is om stil te staan bij hoe belangrijk het is dat iedereen de kans
krijgt om zijn moedertaal te leren en te spreken. Lees op die dag een
leuk Nederlands boek!
https://en.unesco.org/commemorations/motherlanguageday

Foto-impressie
schaatsen:

Een terugblik: het schaatsfestijn
Zoals op de foto’s is te zien hebben de leerlingen weer genoten van het
schaatsfestijn met koek en zopie. Een goede opkomst en een groot succes!

Een aantal titels uit
onze bibliotheek:

De DOK-bibliotheek krijgt een online catalogus (en nieuwe boekenkasten)!
De Oranje Koe heeft flink wat leesboeken, die allemaal in Wädenswil staan. We
hebben besloten om onze hele collectie in te scannen, zodat ouders en
kinderen online kunnen zien wat we hebben. Hoe we het uitlenen (op drie
verschillende locaties) praktisch kunnen gaan aanpakken, zijn we nog aan het
uitzoeken.
De afgelopen weken zijn de eerste boeken (vooral voor de groepen 3 t/m 6) al
in de digitale catalogus opgenomen. Hartelijk dank aan de hulpouders die
daarvoor hebben gezorgd!
De komende tijd zal de rest van de collectie gescand worden; grotendeels
moeten de boeken handmatig worden ingevoerd. Een hele klus! Op de ruggen
van onze boeken plakken we stevige Oranje Koe-stickertjes, die we
grotendeels gesponsord hebben gekregen van GoedGemerkt.
Momenteel is er niet genoeg kastruimte om de boeken overzichtelijk neer te
zetten. Inmiddels hebben we toestemming om nieuwe boekenkasten te
plaatsen. Tijdens de Cultuurdag op zaterdag 9 maart zullen die in elkaar gezet
gaan worden. We zoeken enkele handige ouders die ons daarmee kunnen
helpen. Mail juf Janneke (les@vanjanneke.nl) als je wilt helpen!
Jullie kunnen alvast op https://deoranjekoe.auralibrary.nl/auraicx.aspx kijken
welke boeken er al in de catalogus zijn opgenomen. Dit is nog maar het begin…
Vele boeken zullen volgen!

Telefoonnummers en bereikbaarheid
Het is belangrijk dat de leerkrachten kunnen beschikken over een lijst met
actuele telefoonnummers voor het geval zich onvoorziene omstandigheden
voordoen met een leerling. Willen jullie in het belang van de kinderen de
actuele telefoonnummers en e-mailadres aan de leerkracht doorgeven, als er
een wijziging is opgetreden?

Graag wens ik iedereen mede namens bestuur en schoolteam een plezierige
sportvakantie toe!

Jaap Geertsema

Rubriek “Uit de klas”:
Groep 6-7 en de VO-groep (Wallisellen)

Groep 6-7 in Wallisellen (juf Janneke)

Van Floor: Ik kwam in groep
5 terecht bij Juf Margreeth
ik vond het gelijk leuk. Ik
heb een vriendin namens
Valerie. Wat ik leuk vind is
spelling. Maar wat ik niet
leuk vind is Taal.

De leerlingen doen hun best op de toets Begrijpend Lezen

Van Jule: Hallo ik ben Jule. Dus wat ik
goed vind aan de Oranje Koe is: ook al
ben je te laat ze worden nooit boos,
ze geven je goede stoff om te leren, je
mag samen met je vriendin werken,
ze zijn flexsiebel (dat is best fijn). Een
nadeel is: het duurt zo langgg…

De leerlingen stampen met hun voeten om warm te blijven in de pauze

Van Imke: Hoi, ik ben Imke.
Wat ik leuk vind aan de Oranje
Koe is dat we altijd iets leuks
doen in de les. Ik heb er altijd
veel zin in om naar de Oranje
Koe te gaan! 

De leerlingen leven zich in hun rol in, bij het wekelijkse Toneellezen

De VO-groep in Wallisellen (juf Henriette)

Hallo allemaal,
wij zijn de leerlingen uit de groep van juf Henriette en het is onze beurt om een stukje voor de nieuwsbrief te
schrijven.
Het leek ons wel leuk iets te vertellen over ‘Het woord van de week’.
Elke week geeft de juf ons een strookje met daarop een moeilijk woord. Wij nemen dat strookje mee naar huis
en bereiden het voor de volgende les als volgt voor:
1.
2.
3.

We moeten het woord in het woordenboek opzoeken
We omschrijven het woord met eigen woorden
We maken er een zin mee.

Dit schrijven we allemaal op de achterkant van het strookje en presenteren het vervolgens in de les. Alle
woorden worden in de klas opgehangen en regelmatig herhaald. Volgens de juf moet je een woord minstens 7
keer genoemd hebben om het goed te kunnen onthouden!!!
We spelen soms aan het einde van de les spelletjes zoals galgje of een soort wedstrijdje, wie de meeste
betekenissen kent. Ook het noemen van tegenstellingen vinden we leuk. We hebben er in ieder geval al een
hele hoop woorden bijgeleerd. 

