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Beste ouders en leerlingen,
Over enkele dagen gaat het nieuwe schooljaar van start! We hopen dat
iedereen van een heerlijke vakantie heeft kunnen genieten en dat we iedereen
in goede gezondheid kunnen begroeten.
In deze eerste Nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar informeren we jullie
over een aantal praktische zaken en belangrijke data.
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De jaarkalender voor het schooljaar 2020-2021
vindt u aan het einde van deze Nieuwsbrief.

Welkom!
Allereerst heten we alle nieuwe leerlingen en hun ouders van harte welkom.
We hopen dat zij zich gauw thuis voelen op De Oranje Koe!
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Wisseling van schoolleiding
Met ingang van dit nieuwe schooljaar neem ik de taak van directeur van Jaap
Geertsema over. Jaap zal binnen De Oranje Koe ook een andere rol gaan
vervullen, als adviseur en ondersteuner van de directie en het bestuur. Hij is
voortaan bereikbaar op het e-mailadres j.geertsema@ntc-zurich.ch.
Ik ben buitengewoon dankbaar dat we Jaap nog gewoon in de school zullen
zien rondlopen en dat we kunnen blijven leren van zijn buitengewoon grote
ervaring. Ik wens hem veel plezier en succes toe binnen deze nieuwe functie!
Namens bestuur en schoolteam wens ik iedereen een fantastisch schooljaar!

Janneke Bruntink
NTC Zürich De Oranje Koe
directie@ntc-zurich.ch

Groepenverdeling 2020-2021

Noteer in de
agenda:
Eerste schooldag:
Wädenswil:
woensdag 19 aug
Oerlikon:
donderdag 20 aug
Zumikon:
maandag 24 aug

Locatie Zumikon

Maandag

15.45 – 18.15 uur

over de precieze
locatie wordt u
vóór het weekend
geïnformeerd

Kleuters
Groep 3, 3-4
Groep 4, 5
Groep 6, 7, 8

juf Delfine Wauters
juf Marjolijn Lamot
en juf Maria Dolores (assistent)
juf Esther Streefkerk
juf Janneke Bruntink

Locatie Wädenswil

Woensdag

15.00 – 17.30 uur

Schulhaus
Untermosen

Kleuters
Groep 3
Groep 4, 5

Gulmenstrasse 6
8820 Wädenswil

Groep 6, 7, 8

juf Delfine Wauters
juf Esther Streefkerk
juf Ymke Smulders en
juf Douwina Kazemier (assistent)
juf Janneke Bruntink

VO-locatie Zürich

Woensdag

19.00 – 21.00 uur

Pädagogische
Hochschule

VO Basispakket
(locatie /online)
VO Totaalpakket
(online)

juf Janneke Bruntink

Locatie Oerlikon

Donderdag

16.00 – 18.30 uur

Schulhaus
Apfelbaum

Kleuters
Groep 3, 3-4

Apfelbaumstr. 31
8050 Oerlikon

Groep 5, 6
Groep 7, 8

juf Esther Streefkerk
juf Marjolijn Lamot
en juf Maria Dolores (assistent)
juf Ymke Smulders
juf Delfine Wauters

Lagerstrasse 2,
8004 Zürich

De Oranje Koedag
zaterdag 22 augustus

Herfstvakantie
5 t/m 18 oktober

Kinderboekenweek
+ouderbijeenkomst

juf Delfine Wauters

Nieuwe onderwijsassistenten
Enkele groepen zullen weer worden ondersteund door een
onderwijsassistent. We verwelkomen juf Maria Dolores op
maandag en donderdag, en juf Douwina op woensdag.
Maria Dolores Cabrera is nog maar nét naar Zwitserland
verhuisd, is erg muzikaal en heeft na haar pabo-opleiding
een aantal jaar onderwijservaring opgedaan in Alkmaar.

zaterdag 24 oktober
Douwina Kazemier woont al bijna een jaar in
Zwitserland, is enorm sportief en heeft ook
al een aantal jaar voor de klas gestaan,
nadat ze in Friesland de pabo afrondde.
We zijn erg blij dat Maria Dolores en Douwina ons team
komen versterken en we wensen hun heel veel plezier
bij De Oranje Koe!

Eerste lesdag: niet vergeten…
Op woensdag 19, donderdag 20 en maandag 24 augustus beginnen de lessen
van De Oranje Koe weer. Hopelijk hebben de kinderen er net zo veel zin in als
de leerkrachten!
Nieuwe leerlingen ontvangen hun schoolspullen van de juf; bestaande
leerlingen moeten natuurlijk hun schooltas en bibliotheekboeken niet
vergeten! Ook is het vanaf groep 3 handig om wat schrijfspulletjes mee te
nemen. Halverwege de les is er pauze, dus vergeet je eten en/of drinken niet!

Koffiemiddag voor (nieuwe) ouders gaat helaas niet door
Normaal gesproken is er tijdens de eerste les de gelegenheid om kennis te
maken met de andere ouders onder het genot van een kopje koffie. In lijn met
de coronamaatregelen, zal de oudercommissie dit gezellige koffiemoment dit
jaar helaas niet organiseren.
Wel zal er op elke locatie een contactouder herkenbaar aanwezig zijn, om
kennis te maken met de ouders van nieuwe leerlingen. Onze contactouders
helpen ouders die nieuw zijn in Zwitserland graag bij het vinden van
antwoorden op allerlei praktische vragen.

Kloppen alle gegevens nog?
Bent u verhuisd, heeft u een nieuw (mobiel) telefoonnummer, of is er een
andere verandering in uw persoonlijke gegevens opgetreden die voor De
Oranje Koe relevant is? Vergeet niet om dit door te geven via secretaris@ntczurich.ch.
In de eerste schoolweken ontvangt u van de leerkracht een overzichtje van de
gegevens, voor zover die in ons systeem staan (ook logingegevens van uw
kinderen voor Classroom en Basispoort). Controleer alles alstublieft goed!

De Oranje Koedag!
Op zaterdag 22 augustus vieren we de officiële start van het nieuwe schooljaar met de traditionele Oranje
Koedag. Een goede gelegenheid voor alle ouders en leerlingen van alle locaties om elkaar te ontmoeten, bij oudHollandse spelletjes en een vrijmarkt.
Nederlandse en Belgische vriendjes of vriendinnetjes zijn
ook van harte welkom!
Bij goed weer houden we ter afsluiting een gezellige
picknick en barbecue, waarvan de opbrengst voor de
activiteiten van de oudercommissie is.
Wij vragen volwassenen zich aan de afstandsregels te
houden en eventueel een mondkapje te dragen.
Aanvang spelletjes: 10 uur. Later deze week sturen we
een aparte uitnodiging met gedetailleerde informatie.

Vanuit het bestuur:
Bestuursleden gezocht!
Zoals we u eerder al gemeld hebben, zou het huidige bestuur van de Stichting
NTC Zürich De Oranje Koe graag eind oktober 2020 het stokje overdragen aan
een nieuwe ploeg. We zijn erg blij met het enthousiasme van Sophie te
Meerman die de functie van secretaris op zich heeft genomen, maar we
zouden het team graag uitbreiden met een voorzitter en penningmeester en
eventueel een algemeen bestuurslid.
De stichting staat er op dit moment goed voor en veel operationele taken zijn
in de afgelopen jaren ‘verdwenen’, waardoor de bestuursfuncties minder tijd
vragen dan in het verleden. Ook volgend jaar staat er een sterk team met
Janneke Bruntink als directeur en Jaap Geertsema als adviseur, ondersteund
door een enthousiast team.
Ben je geïnteresseerd en heb je (enige) bestuurservaring, neem dan
vrijblijvend contact op met Petra Pronk, via voorzitter@ntc-zurich.ch.

COVID-19
In maart werd De Oranje Koe, net als de rest van de wereld, overvallen door
een veranderde wereld door het coronavirus en de getroffen maatregelen.
Terugkijkend waren we enorm gelukkig met de investering in ons digitaal
onderwijs, wat het voor ons mogelijk maakte om direct lessen online aan te
bieden: “De Oranje Koe Thuis”.
Alle kinderen hebben hierdoor het programma kunnen doorlopen.
Eerlijkheidshalve moeten we natuurlijk constateren dat ook de leraren en de
organisatie hard hebben moeten werken en veel hebben geleerd in die tijd.
Het programma en aanbod per docent verschilde meer dan in de reguliere
lessen, maar we zijn trots op wat we hebben bereikt in die periode.

LET OP:
ààà
Lees deze
regels a.u.b.
goed door!

Maatregelen
Vanaf woensdag gaan we, gelukkig, terug naar school en kan iedereen weer
genieten van onderwijs op locatie. Dingen zijn veranderd en ook wij houden
ons aan de maatregelen en adviezen van de HSK en het kanton Zürich.
Dit houdt op dit moment o.a. in:
• dat kinderen die verkoudheidsklachten vertonen of koorts hebben,
niet naar de les mogen komen;
• dat ouders niet welkom zijn in de schoolgebouwen;
• dat we verwachten dat u met uw kinderen 10 dagen in
thuisquarantaine gaat nadat u in een risicogebied bent geweest;
• dat de oudere leerlingen (voortgezet onderwijs)
een mondkapje zullen dragen tijdens de les;
• dat leerlingen extra vaak hun handen wassen;
• dat we een helaas ook een aantal sociale
contactmomenten anders moeten invullen.

Evaluatie De Oranje Koe Thuis en plannen voor de toekomst
Zolang het mogelijk is, zullen wij zoveel mogelijk op locatie lesgeven, maar we
realiseren ons dat er wellicht een moment komt waarop we terug zullen
moeten gaan naar het online aanbieden van ons onderwijs.
Het hele team evalueert op dit moment De Oranje Koe Thuis en we werken
aan standaarden waar we in de toekomst de online lessen aan willen laten
voldoen. Dit om conformiteit en kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.
Mocht u, behalve de opmerkingen die u vóór de vakantie via de aparte
enquête hebt ingevuld, nog suggesties hebben, of uw ervaring over de
afgelopen periode willen delen, dan horen we graag van u.

Tips voor ouders!
van onze bibliothecaresse,
juf Marjolijn
Voor ouders heb ik een aantal
gouden tips, om een rijke
leesomgeving te verzorgen en
zoveel mogelijk opties te
ontsluiten:
1. Leg overal stapeltjes
boeken in huis neer: op
het nachtkastje, naast de
bank, op tafel…
2. Leg ook strips neer, zoals
Donald Duck en Suske en
Wiske.
3. Download luisterboeken
op telefoons, tablets en
laptops (Storytel of de
Luisterbieb).
4. Download de gratis app
VakantieBieb:

onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb

5. Zet onderweg een
luisterboek aan of lees
voor.
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!

We kijken uit naar een mooie start en werken inmiddels hard aan scenario’s
voor een - hopelijk te vermijden - tweede periode van alleen online onderwijs!

Vanuit de bibliotheek:
Begin het schooljaar goed met een mooi leesboek!
Heb je al je boeken deze zomer uitgelezen? Mooi, want je kunt nu weer
nieuwe boeken lenen bij de bibliotheek van De Oranje Koe. Hoe werkt het ook
alweer? Neem gauw een kijkje in de online catalogus:
https://deoranjekoe.auralibrary.nl/auraicx.aspx
Als je vóór 31 augustus boeken aanvraagt, neemt je leerkracht
ze in de eerste week van september voor je mee naar de les.
Vergeet niet in die week ook je geleende boeken weer mee
terug te nemen naar de les en in te leveren bij je leerkracht.
Lukt het niet om te reserveren? Of heb je nog geen lenersnummer ontvangen? Stuur in dat geval een mailtje naar
bibliotheek@ntc-zurich.ch.
Het (voor)lezen van boeken is een belangrijke manier om het Nederlandse taalen cultuuronderwijs van De Oranje Koe te stimuleren en te ondersteunen.

