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Van meester Jaap:
Beste ouders en leerlingen,
De laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020. Een wel heel bijzonder
jaar, waarin de leerlingen sinds maart online les kregen. Dat verliep op zich
goed en de leerlingen hebben verrassend goed gereageerd, maar iedereen
heeft het persoonlijk contact heel erg gemist. Gelukkig ziet het ernaar uit dat
we in augustus weer gewoon elke week op locatie kunnen lesgeven en dat is
natuurlijk veel gezelliger!

Afscheid
Zoals elk jaar nemen we afscheid van een aantal leerlingen. Graag wil ik deze
leerlingen en hun ouders heel hartelijk bedanken voor hun inzet,
enthousiasme en vertrouwen en wil ik hun veel succes en alle goeds
toewensen.

Wisseling van schoolleiding
Met ingang van het nieuwe schooljaar neemt Janneke Bruntink mijn taak als
directeur over en zal ik binnen De Oranje Koe een andere rol gaan vervullen. Ik
ben in maart 75 geworden en gezien mijn leeftijd is nu de tijd gekomen om een
stap terug te doen. Ik zal ook geen les meer geven. Op verzoek van het bestuur
blijf ik verbonden aan de school als adviseur en ondersteuner van de directie
en het bestuur.
Ik dank alle ouders voor het vertrouwen en de goede samenwerking en voor
hun grote inzet voor De Oranje Koe. We zullen elkaar nog regelmatig zien in de
school.
Janneke Bruntink heeft in het afgelopen jaar als adjunct-directeur al de nodige
ervaring opgedaan en ik ben ervan overtuigd dat zij De Oranje Koe op een
goede manier verder zal leiden. Ik feliciteer haar van harte met haar
benoeming als directeur en wens haar veel succes toe.

Tips voor ouders!
van onze bibliothecaresse,
juf Marjolijn
Verderop in deze Nieuwsbrief
vinden jullie fantastische leestips voor kinderen.
Maar ook voor ouders heb
ik een aantal gouden tips, om
een rijke leesomgeving te
verzorgen en zoveel mogelijk
opties te ontsluiten:

Vertrek Henriette Breukel
Helaas nemen we aan het einde van het schooljaar afscheid van Henriette
Breukel. Het lesgeven op onze school in combinatie met haar werk als
leerkracht en coördinator in Duitsland wordt te veel van het goede en daarom
heeft Henriette besloten te stoppen.

1. Leg overal stapeltjes
boeken in huis neer: op
het nachtkastje, naast de
bank, op tafel…

Henriette is sinds maart 2017 aan onze school verbonden als leerkracht van
de hogere leerjaren. We hebben haar leren kennen als een zeer ervaren
leerkracht met veel liefde voor kinderen en voor haar vak, die zeer toegewijd
haar werk doet. Graag wil ik Henriette heel hartelijk danken voor haar grote
inzet voor onze school en haar alle goeds voor de toekomst toewensen. De
leerlingen en het hele schoolteam zullen Henriette erg missen!

2. Leg ook strips neer, zoals
Donald Duck en Suske en
Wiske.

Complimenten en woorden van dank

3. Download luisterboeken
op telefoons, tablets en
laptops (Storytel of de
Luisterbieb).
4. Download de gratis app
VakantieBieb vanaf 1 juli:

De leerlingen hebben zich de afgelopen maanden buitengewoon flexibel
getoond en verdienen een groot compliment voor hun inzet. Ook voor de
ouders was de tijd van online les uitzonderlijk. Er was meer hulp en begeleiding
nodig en dat was zeker in combinatie met home-office geen gemakkelijke
opgave. Onze dank en complimenten!

5. Zet onderweg een
luisterboek aan of lees
voor.

Voor de zeer waardevolle en onmisbare ondersteuning van de leerkrachten in
de klas en bij bijzondere activiteiten, bedank ik alle hulpouders en leden van de
oudercommissie heel hartelijk.

onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb

6. Zoek samen een mooi
boek uit en lees elke
avond een stukje.
7. Kijk naar verfilmde
kinderboeken zoals
Mathilda, Iep, de Kleine
Kapitein, Mees Kees…
8. Kijk voor meer inspiratie
op www.jaapleest.nl of op
www.hebban.nl
9. Kijk ook naar onze leestips
https://bit.ly/ThuisBibliotheek!

Tenslotte een bijzonder woord van dank voor onze bestuursleden. Zij
verrichten enorm veel werk voor onze school. Ik heb daar erg veel waardering
voor en prijs me gelukkig met zo'n betrokken en goed bestuur.
Leerlingen, leerkrachten, bestuur, oudercommissie, hulpouders en ouders
slagen er zo in om van de Oranje Koe een leuke en goede school te maken.
Goed onderwijs maak je samen!

Prettige zomervakantie
Graag wens ik alle leerlingen en hun ouders mede namens het bestuur en het
schoolteam een heel fijne en zonnige vakantie toe!

Jaap Geertsema
NTC Zürich De Oranje Koe
directie@ntc-zurich.ch

Bericht van het bestuur
Beste ouders en leerlingen,

Hulpouders gezocht!
Onze schoolbibliotheek
moet verhuisd worden
naar de ruimte ernaast…
We zijn nog op zoek naar
ouders die komende
woensdag 17 juni (tijdens
de jaarafsluiting) willen
helpen om boeken in te
pakken en misschien zelfs
al kasten te verplaatsen.
Bereid om te helpen?
Mail juf Janneke:
j.bruntink@ntc-zurich.ch

Zoals jullie hebben gezien de afgelopen weken heeft de Oranje Koe, ondanks de
Corona-beperkingen, veel veranderingen toch door kunnen voeren. Hiernaast
heeft het team hard gewerkt om het online leren voor iedereen zo goed
mogelijk in te voeren. Wij willen het hele team en de directie danken voor hun
inzet in deze bijzondere tijd.
Onze directeur draagt het stokje over aan Janneke Bruntink, maar blijft nog
verbonden aan de school als adviseur aan de directie en bestuur. We willen
Jaap ontzettend bedanken voor zijn inzet en de stabiliteit die hij ons geboden
heeft in de afgelopen jaren! We wensen Janneke veel succes met de nieuwe
uitdaging en hebben er alle vertrouwen dat zij het succes van de Oranje Koe zal
voortzetten.
Het bestuur zal in het aankomende schooljaar volledig vervangen worden.
Sophie te Meerman heeft het bestuur in de afgelopen maanden al versterkt als
algemeen bestuurslid en zal de taken van de secretaris overnemen in het
nieuwe schooljaar. Hiernaast hebben we ook iemand gevonden die veel
financiële taken op zich zal nemen. Dit betekent dat de taken van de
penningmeester minder operationeel zullen zijn.
Het bestuur zoekt nog naar vrijwilligers voor het invullen van de taken van
voorzitter en penningmeester. De aankomende periode zal gebruikt worden
voor transitie en overdracht. Tijdens de officiële ouderbijeenkomst in oktober
neemt het bestuur afscheid.
Rest ons nog u een heerlijke zomervakantie toe te wensen.
Namens het bestuur,
Petra Pronk

Bedankt voor jullie
medewerking!
We willen alle ouders die
in mei de korte enquête
hebben ingevuld over het
afstandsonderwijs bij De
Oranje Koe hartelijk
bedanken.
We gaan met jullie
feedback aan de slag!

Rapporten
Het spreekt vanzelf dat online lessen de gebruikelijke lessen nooit helemaal
kunnen vervangen. Ook het afnemen van toetsen verliep anders dan we
gewend zijn: de toetsdag is vervallen en online toetsen zijn niet helemaal
vergelijkbaar met klassikaal afgenomen toetsen. Toch hebben de leerkrachten
zich een beeld kunnen vormen van de voortgang van de leerlingen. Deze week
sturen de leerkrachten de rapporten per mail, na afloop van de laatste les.

Afsluiting schooljaar
Op 15, 17 en 18 juni kunnen we gelukkig nog even alle leerlingen en hun
ouders persoonlijk, maar wel met de gepaste afstand, gedag zeggen en elkaar
een fijne zomervakantie toewensen. Alle details staan in
de informatiemail die afgelopen vrijdag is verstuurd.
Vergeet niet de lesboeken en bibliotheekboeken mee te
nemen. Tot dan!

Noteer in de
agenda:
2020/2021

De Oranje Koedag

Korte terugblik op het schooljaar 2019- 2020
Fantastische activiteiten voor jong en oud:
• gezellige Oranje Koedag met spelletjes en vrijmarkt
• koffiemiddag voor nieuwe ouders
• afsluiting van de Kinderboekenweek met Juliette de Wit
• ouderbijeenkomst
• boekenmarkt
• vernieuwde bibliotheek met een online catalogus
• bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten aan onze school
• schaatsen op drie locaties
• een fantastische Cultuurdag Van Gogh in de Maag Halle
• voorleesdagen
• nieuwsbrief, inclusief nieuws uit de klassen
Onderwijs:
• onderwijs op maat voor de leerlingen
• digitaal jeugdlidmaatschap bibliotheek vanuit Nederland
• informatieavonden en tienminutengesprekken
• gebruik digitale leermiddelen Nieuwsbegrip, Taalzee, juf Melis,
Junior Einstein, Taal in beeld en Spelling in beeld
• privélessen voor leerlingen die niet naar de les konden komen
…en nog veel meer!

zaterdag 22 aug

Wijzigingen in het lesprogramma

(informatie volgt)

Op een NTC-school zoals De Oranje Koe, met maar 2,5 uur les per week, is het
niet gemakkelijk om het volledige taalprogramma Nederlands aan te bieden.
NTC-scholen wereldwijd gaan op zoek naar de beste manier om de leerlingen
met plezier Nederlands te leren. In dit kader hebben we ervoor gekozen om
het programma van De Oranje Koe op een aantal punten aan te passen. In de
afgelopen weken zijn jullie al uitgebreid geïnformeerd over de wijzigingen die
jullie eigen kinderen aangaan. Hieronder zetten we voor de volledigheid de
veranderingen voor alle leerjaren nog even samengevat op een rijtje.

Eerste les na de
vakantie:
Wädenswil:
woensdag 19 aug
Oerlikon:
donderdag 20 aug
Zumikon:
maandag 24 aug

1: Nieuw: groep 3-4
Met ingang van het nieuwe schooljaar beginnen we voortaan, voor alle
kinderen, in groep 3 met leren lezen (voorheen was dat in de loop van groep
2). Daarna wordt verder gegaan met lezen in een aparte groep 3-4 en
vervolgens in groep 4. Met de nieuwe aanpak is er voldoende tijd om er voor
te zorgen dat alle leerlingen vlot leren lezen, goed voorbereid met het
voortgezet lezen kunnen beginnen, sneller klaar zijn met hun huiswerk en
lezen echt leuk gaan vinden. Daarnaast blijft er tijdens de les meer tijd over
voor spreken en luisteren en het doen van spelletjes.
2: Digitaal materiaal groep 4 t/m 8
In de afgelopen maanden hebben we uitgebreid ervaring kunnen opdoen met
het digitale materiaal dat bij onze lesmethode Taal en Spelling in Beeld hoort.
We zijn daar zo enthousiast over, dat we het materiaal van spelling ook zullen
blijven gebruiken wanneer de lessen weer op de locaties plaatsvinden. We
hebben gemerkt dat de leerlingen hun spellinghuiswerk vlotter maken; de
leerkrachten kunnen gemakkelijker zien welke leerlingen het huiswerk
gemaakt hebben en waar de fouten precies liggen. Tijdens de les wordt
vanzelfsprekend ook nog aan spelling gewerkt, maar
minder lang. Op die manier komt er tijd vrij voor leuke
activiteiten, zoals spreken en spelletjes!

3: Groep 7 en 8 gedeeltelijk online

Hulp nodig bij het
inloggen? Andere
vragen over Google
Classroom of over het
ICT-beleid van De
Oranje Koe?
Neem dan gerust contact op
met juf Janneke:

In groep 7 en 8 blijven we hetzelfde programma aanbieden, maar zullen we de
lessen om en om op locatie en online aanbieden: de ene week op school (op
de bestaande locaties) en de andere week via afstandsonderwijs. Dat betekent
voor de leerlingen meer flexibiliteit: minder reistijd en meer ruimte om
(huis)werk zelf in te delen. De leerkracht zal het afstandsonderwijs vanuit het
klaslokaal verzorgen, zodat leerlingen die jongere broertjes of zusjes op school
hebben, indien gewenst de online lessen ook op de locatie kunnen volgen.

4: VO: basispakket en totaalpakket

j.bruntink@ntc-zurich.ch

De grootste verandering is die in het VO: daar komt de keuze tussen twee
stromen en de lessen vinden één keer per vier weken plaats op locatie in
Zürich en verder online. We zijn ontzettend enthousiast over de nieuwe
aanpak en kunnen niet wachten om ermee te beginnen!
De twee stromen waaruit leerlingen kunnen kiezen zijn het
basispakket en het totaalpakket. Binnen het basispakket
hebben leerlingen om de week les: één keer online en één
keer op locatie. In dit pakket ligt de nadruk op plezier:
spreekvaardigheid, cultuur en literatuur, maar ook op (het
bijhouden van) schrijfvaardigheid. Er wordt gewerkt op
projectbasis: zonder lesboeken, gericht op het ontwikkelen
van taalvaardigheden op een praktische, toegepaste, leuke
manier, met nauwelijks huiswerk.

We hebben trots reclame gemaakt via onze Facebookpagina

Het totaalpakket is bedoeld voor leerlingen die mogelijk
terug willen stromen in het voortgezet/secundair onderwijs
in Nederland of België. Binnen dit pakket hebben de
leerlingen wekelijks les: twee keer samen met de leerlingen
van het basispakket en daarnaast nog twee keer online. De
nadruk ligt op het vereiste lesmateriaal behorend bij het
schoolvak Nederlands: spelling, grammatica, woordenschat
en begrijpend lezen. We werken daarbij met Leswijs, een
lesmethode op havo/vwo-niveau. Hierbij hoort het nodige
huiswerk.

5: Afsluiting met een officieel examen
Sinds kort is De Oranje Koe een officiële exameninstelling van het Certificaat
Nederlands als Vreemde Taal. Leerlingen die in Nederland of België willen
studeren, kunnen een examen doen om een officieel taalcertificaat te behalen.
Aan dit examen kunnen ook leerlingen deelnemen die
niet alle jaren op De Oranje Koe hebben doorlopen.
We zijn buitengewoon trots dat we jullie dit nu ook
kunnen aanbieden!

Zomerlezen!
Ga je deze zomer op pad? Of blijf je lekker thuis? Wat je
ook doet, lezen is sowieso goed! Het is heerlijk
ontspannend; je bent echt even helemaal “weg” in de
wereld van jouw boek. En je leert er ook nog wat van;
over andere mensen en andere plekken op de wereld.
Bovendien hou je met zomerlezen je technisch
leesniveau op peil zodat je na de zomer helemaal fris en
fruitig terug komt op school. De leukste boekentips voor
de zomer, vind je hier:
Voorlezen vanaf 4 jaar: “Lotta uit de
Kabaalstraat.” In de Kanaalstraat is het soms zo’n lawaai, dat Lotta’s vader vindt dat ze
het beter de ‘Kabaalstraat’ kunnen noemen. Waar al dat kabaal dan vandaan komt?
Nou, van Lotta bijvoorbeeld. Het liefst wou ze dat ze alles kon wat haar grote broer en
zus ook kunnen. En als iets haar niet lukt, zegt ze heel eigenwijs: ‘Natuurlijk kan ik het
wel, in het geheim.’

Vanaf 6 jaar: “Superdetective Blomkwist.” Een rustige zomervakantie? Niet met
superdetective Blomkwist in de buurt! Hij ontdekt een Verdacht Persoon, en die laat hij
natuurlijk niet ongestoord z'n gang gaan. Afluisterpraktijken, nachtelijke sluiptochten en
wilde achtervolgingen, niets gaat Kalle Blomkwist en zijn bende van de Witte Roos te ver
om erachter te komen hoe de vork in de steel zit. Maar dat het zo gevaarlijk zou worden,
had hij niet gedacht...

Vanaf 8 jaar: “Tim en Taco redden een zeehond.” Op het wad vinden Tim en Taco
een ziek en uitgehongerd zeehondje op een zandplaat. Samen met Hessel, de
zeehondenman van het eiland, brengen ze het naar de Zeehondencrèche in
Pieterburen. Tim en Taco willen hun zeehondje dolgraag adopteren. Want dan mogen
ze het een naam geven en mogen ze mee als het weer wordt vrijgelaten in zee. Maar
adopteren kost veel geld. Lukt het Tim en Taco om het bedrag bij elkaar te krijgen?

Vanaf 10 jaar: “Boreas en de zeven zeeën.” Boreas gaat op wereldreis en beleeft
allerlei spannende avonturen. Maar er is ook tijd om nieuwe vrienden te maken, om je
grenzen te verleggen en na te denken of op wereldreis gaan nog zo'n goede idee is als
je je vrienden en familie zo lang niet ziet.
Ook een pluspunt - je hoeft niets over zeilen te weten want alles wordt op een leuke
manier uitgelegd. Na het lezen wil je graag weten hoe het verder gaat met Boreas en
zijn familie op de grote oceaan...

Vanaf 12 jaar: “Het hebzuchtgas” is een actueel sprookje over het klimaat en bevat
een belangrijke boodschap van Jan Terlouw aan de jongere generaties. Julia (18) loopt
stage bij Solide, een bedrijf dat olie, gas en kolen wint. Ze begrijpt niet dat niemand daar
zich zorgen maakt over het broeikaseffect. Totdat ze ontdekt dat de directeur verslaafd
is aan hebzuchtgas.

Deze boeken zijn allemaal gratis te vinden: https://www.onlinebibliotheek.nl/!

Veel leesplezier! Groetjes, juf Marjolijn

In de rubriek “Uit de klas” van deze nieuwsbrief vinden jullie weer een prachtige bijdrage! Ditmaal van:
•
•
•

Groep VO Oerlikon
Kleuters Wädenswil
Alle groepen 3

Groep VO van juf Janneke
Het VO bestond dit schooljaar uit twee leerlingen: de tweeling Wouter en Hugo. Zij zouden De Oranje
Koe in mei eigenlijk afsluiten met een officieel examen, maar vanwege corona kon dat helaas niet
doorgaan. Ze blijven nu dus nog een paar maanden, totdat ze in het komende schooljaar alsnog examen
kunnen doen. Ze hadden echter al een klein afscheidsbriefje geschreven, dat ik jullie niet wil onthouden:
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De kleuters in Wädenswil, van juf Delfine
Een van de laatste lessen voor we te maken kregen met het coronavirus hadden we het in de klas over
het kleurenmonster. Het kleurenmonster voelde zich in de war en tegelijkertijd blij, verdrietig, boos, bang
en kalm. Ik kan mij inbeelden dat ook de kleuters de voorbije periode heel wat van deze emoties hebben
gevoeld. Toch hebben we geprobeerd om er, ondanks de lastige situatie, het beste van te maken. Wekelijks
hielden we via Google Meet een klasgesprek zodat we toch de band met de vriendjes en vriendinnetjes in de
klas konden onderhouden. Daarnaast hadden de kinderen ook nog een individueel gesprek.

Hieronder een greep uit de activiteiten en thema’s van de afgelopen weken.

Inspiratie voor de thema’s vonden we vooral in en rondom ons
huis. We zagen de natuur ontwaken en zagen hoe de lente zich
stap voor stap introduceerde. Het was de kleuters ook niet
ontgaan dat er in de lente heel wat jonge dieren worden geboren.
Aan de hand van het verhaal van Dotties eieren gingen we op
onderzoek uit. Welke dieren komen uit een ei? Waar wonen ze?

Tekenen en kleuren zijn favoriet in deze groep en dus
deden we tweemaal een tekendictee. Dit houdt in dat
de kinderen een tekening maken aan de hand van
instructies. Een keer over lente en eenmaal tekenden
we Floddertje.

Naar aanleiding van Koningsdag
brachten de kinderen allemaal een
oranje voorwerp mee. Dit leverde
heel wat interessante verhalen op!

De kleuters van groep 2 leerden
de voorbije maanden lezen. Om
hen te motiveren om zich ook
tijdens het afstandsonderwijs
flink in te zetten, mochten de
kinderen elke week na het
huiswerk een sticker op hun
beloningskaart kleven. Een volle
kaart leverde hen een
letterdiploma en een klein
cadeautje op. Dat zorgde voor
heel wat gemotiveerde kindjes,
blije gezichtjes en een trotse juf!

Niet naar school kunnen om te spelen en hun vriendjes moeten missen, het was voor de kinderen niet
evident de voorbije periode. Alle kleuters verdienen dan ook een dikke pluim voor hun inzet. Ze werkten
ijverig aan hun werkbundels en leerden daarnaast nog een heleboel andere vaardigheden zoals
communiceren via videogesprekken. Ze mogen zichzelf ondertussen dan ook gerust digitale experts
noemen.
Ook de ouders verdienen mijn complimenten voor hun doorzettingsvermogen, geduld en energie de
voorbije periode. Dankzij jullie konden de kinderen zich blijven ontwikkelen. Bedankt!
Ik wens iedereen een fijne zomervakantie toe!
juf Delfine

Groep 3 Zumikon, groep 3 Wädenswil, groep 3 Oerlikon, van juf Esther
Het was een zeer bijzondere maar ook leerzame periode, kan ik wel zeggen. Op maandag 16 maart zijn
we gestart met het geven van de online lessen. Dit was al drie weken na de sportvakantie.
Het was fijn dat we zo snel konden overstappen op een totaal nieuwe vorm van lesgeven. Natuurlijk
moesten we veel uitzoeken, lessen opnieuw vormgeven, materialen bekijken etc. maar het is goed
gelukt toch een vorm te vinden om de kinderen passend onderwijs te geven. Ook nu werd er weer veel
hulp van de ouders gevraagd. Veel ouders hebben in deze lockdown duidelijk meer kunnen oefenen met
lezen met hun zoon/dochter. Dat zie ik weer als een groot voordeel. Ik hoop dat de ouders en de
kinderen blijven oefenen met lezen. De kinderen hebben daar absoluut veel voordeel van in alle vakken.
Persoonlijk vond ik het interessant om te ervaren dat ik sommige leerlingen op een hele andere manier
heb kunnen meemaken. Ik bedoel dan in het individuele gesprek. Daar waar het ene kind het eng vond
om te praten, zag ik het andere kind zich helemaal vrij voelen om te praten en mij vervolgens graag nog
dingen wilde laten zien. Dat was een leuke gewaarwording.
Regelmatig liet ik de kinderen een stukje voorlezen, ik had dan een moment dat ik kon observeren. Ook
dat vond ik een positief element aan het online contact. Desalniettemin ben ik heel blij als ik straks weer
‘gewoon’ voor de klas mag staan en lekker met alle leerlingen aan de slag kan gaan.

Graag wil ik nogmaals de nadruk leggen op het feit dat het blijven lezen in de vakantie heel belangrijk is
voor een kind. Onderstaand een klein stukje van een artikel over het begrip ‘zomerverval’:

Zomerlezen: voorkom het zomerverval!

De term zomerverval geeft aan dat kinderen die gedurende de
zomervakantie niet of nauwelijks lezen 1 á 2 AVI-niveaus terugvallen in
hun leesontwikkeling. Dit zomerverval kan eenvoudig worden
tegengegaan. Als kinderen tijdens de zomervakantie regelmatig lezen is
er geen sprake van terugval.
Het hele artikel is terug te vinden onder de volgende link:
https://www.kopgroepbibliotheken.nl/zomerlezen.html
Ik heb aan alle kinderen van groep 3 gevraagd of ze mij een tekening willen sturen van hun favoriete
leesplek. Hieronder de resultaten. De kinderen mochten ook schrijven wat ze van de online lessen
vonden. Ik wil de ouders hartelijk danken voor het toesturen van de tekeningen of bouwwerken.
Fijne vakantie!
juf Esther

Morris groep 3 Zumikon

Ella groep 3 Zumikon

Rosa groep 3 Wädenswil

Lotte groep 3 Wädenswil

Emma groep 3 Wädenswil (leest het liefst in bed)

Taisia groep 3 Wädenswil

Julian groep 3 Wädenswil. Leest graag op de bank, leest ook zijn broertje voor. Lessen via de computer
vind ik het fijnste. Omdat ik anders met de auto moet komen. Dat kost veel extra tijd.

Charlotte groep 3 Oerlikon

Tobias groep 3 Oerlikon

Keyan groep 3 Oerlikon

