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Beste ouders en leerlingen,
Het is alweer herfst! De eerste schoolweken zijn voorbij gevlogen. We hebben
de leerlingen gelukkig weer op school mogen ontvangen voor de wekelijkse
lessen, zij het op gepaste afstand en met de nodige aanpassingen. Het was fijn
om elkaar weer “in het echt” te kunnen spreken en we hopen dat we ook in de
aankomende periode op de locaties les kunnen blijven geven.
Inmiddels zijn de leerlingen er weer aan gewend om op maandag-, woensdagof donderdagmiddag trouw naar de les komen en het daarbij behorende
huiswerk te maken. Complimenten voor onze leerlingen!
Zoals in elke Nieuwsbrief blikken we terug en kijken we vooruit. Daarnaast
vinden jullie in deze editie onze aangepaste maatregelen rondom corona, een
aantal belangrijke mededelingen van ons bestuur, de vaste rubrieken “Bericht
uit de bieb” en “Uit de klas” en meer... Veel leesplezier!
Ik wens alle leerlingen en hun ouders mede namens het team en het bestuur
een heel prettige herfstvakantie toe!

Janneke Bruntink
NTC Zürich De Oranje Koe
directie@ntc-zurich.ch
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SCHOOLGIDS
De schoolgids 2020 / 2021 is beschikbaar op de
website van De Oranje Koe en is te vinden onder:
http://www.ntc-zurich.ch/schoolgids/
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Kinderboekendag op zaterdag 24 oktober
We gaan er op dit moment vanuit dat de viering van de Kinderboekenweek op
zaterdag 24 oktober wel doorgaat, in aangepaste vorm vanwege corona.
Zie pagina 6 en 7 van deze Nieuwsbrief voor de details!
Let op: de ouderbijeenkomst vindt apart plaats, op
maandag 26 oktober om 20.30 uur, online via Meet.
Meer informatie hierover staat op pagina 3.

Noteer in de
agenda:
Herfst 2020
19/21/22oktober:
~~~~~~~~~~~~~
Eerste les na de
herfstvakantie

Nieuwe leerlingen
Dit schooljaar hebben we als nieuwe leerlingen mogen begroeten:
Zumikon: Groep 1-2: Lisa, Liva, Ronja en Sara; Groep 3 – 3/4: Olivier
Wädenswil: Groep 1-2: Amber, Emma, Florence en Nicolas; Groep 3: Amélie;
Groep 4: Liam en Philip; Groep 6: Fia en Isabel
Oerlikon: Groep 3: Kim, Lily en Pepijn; Groep 5: Floortje; Groep 6: Pina
Zürich:
VO Basispakket: Bruno, Nicholas, Nora, Yann en Yorio

Za. 24 oktober:
Kinderboekenweek & vrijmarkt

We hopen dat alle leerlingen en hun ouders zich weldra thuis voelen op onze
school en wensen iedereen heel veel plezier en succes toe op De Oranje Koe!

Ma. 26 oktober:
Ouderbijeenkomst
(20u30, online)

Afscheid van juf Maria Dolores

30 november;
2 en 3 december:
Sinterklaas op
bezoek bij De
Oranje Koe

In de afgelopen schoolweken was juf Maria
Dolores Cabrera de onderwijs-assistente in beide
groepen 3 – 3/4 van juf Marjolijn. We zijn
ontzettend blij met haar inzet en we vinden het
dan ook erg jammer dat ze weer teruggaat naar
Nederland. We willen haar heel hartelijk
bedanken en wensen haar alle goeds voor de
toekomst!

14/16/17
december:
Schaatsen
Vanaf 21 december:
Kerstvakantie

Terugblik De Oranje Koedag 2020
Op zaterdag 22 augustus regende het,
waardoor de jaarlijkse feestelijke aftrap
van het schooljaar niet doorging. We
hopen voor volgend jaar op beter
weer!
Juf Janneke is wel even naar Park im
Grüene gegaan, voor het geval er toch
leerlingen waren. Gelukkig hadden alle
ouders de e-mail goed gelezen en was
juf Janneke er helemaal alleen...

Welkom terug juf Maaike
Na de herfstvakantie verwelkomen we juf Maaike
Steenbergen weer in het team van De Oranje
Koe. Juf Maaike zal tot de kerstvakantie bij ons
aan de slag gaan als onderwijsassistent op
maandag en donderdag in de groepen 3 – 3/4
van juf Marjolijn. Welkom terug, juf Maaike!

Bestuursleden gezocht!

Vanuit het
bestuur:

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. Sophie te Meerman gaat de functie van secretaris op zich
nemen en zal daarmee Griet Creupelandt opvolgen, heel fijn! Ook zijn we erg
blij dat we inmiddels een algemeen bestuurslid hebben gevonden in de
persoon van Chantal van de Ven. Dit enthousiaste team zouden we graag
uitbreiden met een voorzitter en penningmeester!
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. De penningmeester wordt ondersteund door Jos
Doekbrijder, die veel ervaring heeft met financiële administratie.
Ben je geïnteresseerd en heb je (enige) bestuurservaring, neem dan vrijblijvend contact op met Petra Pronk, via voorzitter@ntc-zurich.ch.

Maatregelen COVID-19

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

Wanneer moet een kind thuis blijven, hoe zit het met quarantaine en het
gebruik van mondkapjes? Wij volgen hierbij steeds de geldende nationale en
kantonale richtlijnen. Als een kind bepaalde klachten vertoont, kan de
leerkracht u verzoeken om het kind weer te komen ophalen.
Dit was al zo: de leerlingen wassen extra vaak hun handen: minimaal aan het
begin van de les en na de pauze. Leerkrachten maken de tafeltjes regelmatig
schoon. Er staat altijd minimaal een raam open. We willen u nogmaals vragen
om enkel per stuk verpakte traktaties mee te geven. Indien mogelijk ook de
pauzesnack in een afgesloten verpakking of bakje.
Nieuw: normaal zorgt de leerkracht voor schrijfmateriaal en kleurtjes, die door
de hele groep gebruikt kunnen worden. Vanaf nu willen we u vragen om de
kinderen het volgende mee te geven in hun boekentas: een grijs potlood, een
gum, minimaal vier kleuren kleurpotloden en een puntenslijper.

Ouderbijeenkomst op maandag 26 oktober om 20u30 (online)
Het bestuur wil u graag uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze stichting NTC Zürich ‘De Oranje Koe’. Wij delen dan
graag een overzicht van de financiële positie en de plannen voor het volgend
jaar. Dit jaar zal de vergadering online zijn. Wij hopen dat velen van jullie
‘aanwezig’ kunnen zijn.
Via onderstaande link kunt u deelnemen aan deze Google Meet. Wij vragen u
enkele minuten voor aanvang op de link te klikken; u wordt dan tot de
vergadering toegelaten (of gebruik anders het schoolmailadres van uw kind).
Hopelijk zien we u op maandag 26 oktober!
Link naar Google Meet:
https://meet.google.com/bey-zoiu-ngf

We zijn op zoek naar nieuwe sponsoren!
Diamond Cow (CHF 5.000)
• Prominently mentioned on our website, in the Annual Meeting, in the school guide and in the school newspaper.
• Connected to 2 'Oranje Koe' cultural events.
• 5 new books will be purchased for our Dutch library - with the company name printed on the inside cover.
Ruby Cow (CHF 3.000)
• Mentioned on our website, in the Annual Meeting, in the school guide and in the school newspaper.
• Connected to 1 ‘Oranje Koe’ cultural event.
Golden Cow (CHF 2.000)
• Mentioned on our website, in the Annual Meeting and in the school guide.
Silver Cow (CHF 1.000)
• Mentioned on our website and in the Annual Meeting.
Bronze Cow (CHF 500)
• Mentioned on our website.
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Dag van de leraar
Op 5 oktober is het de Dag van de leraar en daarom hebben alle juffen een
presentje ontvangen. Zonder ons fantastische team van leraren en assistenten
zou er geen Oranje Koe zijn!
Bedankt namens leerlingen, ouders en bestuur!

Ouderhulp

Oudercommissie

Contactouders:
Zumikon:
•
•

Femke Mastenbroek
Sophie te Meerman

Wädenswil:
•
•
•
•

Maaike Kemperman
Petra Koets
Myrna Gunning
Melanie Hoen

Oerlikon:
•
•

Tanga van der Sloot
Bianca Eikhout

In september hebben we een beroep gedaan op alle ouders om een steentje
bij te dragen, om van De Oranje Koe een nog leukere school te maken.
Gelukkig hebben zich al meerdere ouders aangemeld, bedankt!
Voor alle extra activiteiten kunnen we nog meer hulp van ouders gebruiken.
Ouderhulp is erg belangrijk voor de school en biedt ook een goede
gelegenheid om andere ouders en de school beter te leren kennen.
Heb je nog niet doorgegeven of je dit jaar beschikbaar bent om te helpen?
Geef dat dan alsnog door via https://forms.gle/aer1H5qz8zyqDCoH8 Hartelijk
bedankt alvast!
Oudercommissie
Ook dit jaar hebben we weer een actieve oudercommissie! De leden zijn
bereikbaar op het schoolplein, of via oudercommissie@ntc-zurich.ch.
In de afgelopen jaren heeft Petra Koets de Oudercommissie geleid. Dat heeft ze altijd heel enthousiast en
goed gedaan, maar het werd tijd voor haar om het stokje
door te geven. De nieuwe voorzitter van de
Oudercommissie is Maaike Kemperman.
We danken Petra voor haar jarenlange inzet en we zijn
blij dat ze wel gewoon actief blijft als hulpouder. Maaike
wensen we veel succes en plezier in haar nieuwe rol!

Google Classroom: paspoortjes + telefoonnummer in geval van nood

Uit de ICT-hoek

De meeste leerlingen hebben alweer hun weg gevonden naar de
klassenpagina op Google Classroom. Lukt het toch nog niet? Neem dan gerust
contact op met juf Janneke via directie@ntc-zurich.ch.
Onder “Schoolwerk” staat sinds een paar weken voor elke leerling een
persoonlijk paspoortje met de inloggegevens voor Basispoort, de
bibliotheekcatalogus en nog meer. Deze gegevens zijn uitsluitend zichtbaar
voor de betreffende leerling en voor de leerkracht. We hopen het jullie
hiermee weer een beetje gemakkelijker te hebben gemaakt!
Ook staat in dit paspoortje het telefoonnummer dat wij van de ouders hebben,
waarop we jullie in geval van nood kunnen bereiken. Zouden jullie even
kunnen controleren of dat nummer klopt? Bedankt!

Tip: gedeelde documenten vind je in de Schoolmap
Op zoek naar de jaarkalender, de laatste Nieuwsbrief
of uitlegvideo’s bij de lessen? Kijk in de Schoolmap:
http://bit.ly/SchoolmapDOK! (Met het NTC-Zürichmailadres van je kind kun je er direct bij.)

Kinderboekendag 2020:
kan het wel doorgaan?
We gaan er op dit
moment vanuit dat deze
cultuurdag kan doorgaan.
Vanwege de quarantaine
kon er helaas geen
schrijver komen.
Er zullen geen
programmaonderdelen
zijn waarbij alle leerlingen
in één ruimte bij elkaar
komen; de leerlingen
zitten met 10-15
leerlingen in een lokaal
dat steeds geventileerd
wordt.
Het enige schoolbrede
programmaonderdeel, de
boekenmarkt en vrijmarkt,
organiseren we in de
buitenlucht onder de
overkapping op het
schoolplein.
De definitieve
aanpassingen hangen af
van de kantonale
richtlijnen zoals die op 24
oktober gelden. Details
over de precieze aanpak
versturen we een aantal
dagen voorafgaand aan
de cultuurdag.

Programma Kinderboekendag zaterdag 24 oktober 2020

Vanaf 9.45 uur ben je welkom op het schoolplein van onze locatie in
Wädenswil (Schulhaus Untermosen) voor deze speciale dag die
helemaal over kinderboeken gaat!
10.00 uur: We beginnen met het thema: geschiedenis. Wat is dat
eigenlijk? Wat weet je er al van? Kan je geschiedenis zien en horen
als je goed om je heen kijkt en luistert?
10.15 uur: Er zijn drie speciale programma’s voor de onderbouw
(groep 1 t/m 3), middenbouw (groep 3/4 t/m 5) en bovenbouw
(groep 6 t/m VO).
Elke groep heeft een eigen thema:
• Onderbouw: Dinosauriërs
• Middenbouw: Marie Curie
• Bovenbouw: Arm en Rijk
Van 11.15 tot 12.30 uur zijn er verschillende rondes:
• je hebt pauze
• je neemt deel aan de voorleescarrousel
• speciaal voor ons komt er iemand van onze sponsor Van Lanschot
vertellen over de geschiedenis van geld!
Ter afsluiting is er op het plein vrijmarkt en boekenmarkt, waarbij je
alle nieuwe kennis over geld en ruilhandel meteen in de praktijk
kunt brengen.

Oproep:
Zit je in de bovenbouw (groep 6 t/m vo) en lijkt het je leuk om voor te lezen uit
een historisch kinderboek? Meld je dan aan voor de voorleescarrousel!
Voor meer informatie kun je terecht bij je leerkracht!

Informatie voor ouders:
Brengen en halen: jullie kunnen de kinderen tot het schoolplein afzetten en hen na afloop weer ophalen. We
willen jullie verzoeken om de onderlinge afstand tot andere ouders in de gaten te blijven houden. In de
schoolgebouwen zijn ouders voorlopig helaas niet toegestaan.
Snack: de oudercommissie verzorgt voor alle leerlingen iets te eten en te drinken.
Vrijmarkt: om 12.30 uur mag er per kleedje één ouder helpen met het klaarleggen en met de verkoop. Ouders
mogen helaas niet met de kinderen mee langs de kleedjes lopen. Als het droog is, kunnen jullie van een
afstandje toekijken.
Wat kunnen ouders doen in de tussentijd? In een kwartier ben je met de auto in Sihlcity (Zürich) of Seedamm
Centre (Pfäffikon). Is het lekker weer? Maak dan eens een wandeling tussen Schönenberg en Finstersee, of loop
een rondje bij de Hüttnersee! Of wat dacht je van de waterval in de Aabachtobel in Horgen?

Boekenmarkt en vrijmarkt
Op zaterdag 24 oktober wordt ook de traditionele boekenmarkt weer
georganiseerd. Vergeet dus niet om contant geld mee te nemen!
Op De Oranje Koedag kon de vrijmarkt niet doorgaan, maar nu gelukkig wel!
Dus neem je kleedje en je oude spullen mee, of een grote tas om je nieuwe
aanwinsten in mee naar huis te nemen!
Let op: we hebben niet zo veel tijd en ruimte. Dus: maximaal één stevige
boodschappentas met spullen meenemen per kleedje/gezin!

Tips voor leerlingen

Beste leerlingen,
Van 30 september t/m 11 oktober is het in Nederland kinderboekenweek. Het
thema is En Toen? Boeken brengen de geschiedenis tot leven... Bij De Oranje
Koe hebben we herfstvakantie tijdens de officiële Kinderboekenweek. Wij
vieren Kinderboekendag op zaterdag 24 oktober!
In de vakantie kan je wel alvast allerlei leuke dingen bekijken:
•

Welke (historische) kinderboeken ken jij? Speciaal voor de
kinderboekenweek vertellen kinderen over hun favoriete boek in deze
podcast: https://jeugdjournaal.nl/artikel/2350433-kinderen-vertellenover-hun-favoriete-boek-in-nieuwe-podcast.html

•

Neem alvast een kijkje in de canon van de Nederlandse geschiedenis.
Daarin worden allerlei verschillende onderwerpen besproken:
https://www.canonvannederland.nl/

•

Onlangs is bekendgemaakt dat in oktober 2022 een Vlaamse canon
verschijnt (https://www.standaard.be/cnt/dmf20200918_93900293),
maar die is er nu dus nog niet.

•

Ben je meer geïnteresseerd in rituelen en tradities in Vlaanderen? Kijk
dan eens rond op deze mooie pagina:
https://www.lecavzw.be/tradities/rituelen/overzicht

Er zijn heel veel grappige filmpjes gemaakt over de Nederlandse geschiedenis.
Speciaal voor alle Nederlandstalige kinderen heeft het Klokhuis deze filmpjes
gemaakt: https://hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20maakt%20geschiedenis
Kijk maar snel of jouw favoriete onderwerp er ook bij is.
Fijne vakantie!

Rubriek: “Bericht uit de bieb”
Al bijna herfst
De bomen worden langzaam leeg,
De blad’ren worden bruin.
Er staan al haast geen bloemen meer
bij opa in de tuin
En opa zegt: ‘De vogels gaan
weer naar het zuiden toe;
de aarde denkt aan slapen gaan,
zij is het bloeien moe.’
En opa trekt eens aan zijn pijp
en doet zijn ogen dicht
Maar ik ga rennen door de tuin
die vol met blad’ren ligt.
[Harriet Laurey]
Herfstvakantie!
Het is alweer vakantie! Er is nu geen Nederlandse les,
maar hopelijk wel tijd en gelegenheid om met de
kinderen te lezen. Leesplezier en leesvaardigheid zijn in
het leven van enorm belang en de basis daarvoor
wordt gelegd in de kindertijd. Vandaar dat ik jullie
hierbij enige lees-, luister en kijktips meegeef voor in de
vakantie. De lijst is vanzelfsprekend niet uitputtend. Het
zijn slechts enkele suggesties. Heel veel plezier!

Boekentips 4-6 jaar
Alle verhalen van kikker en pad van Arnold Lobel
De dwergjes van Tuyl van Paul Biegel
Pluk van de Petteflet van Annie M.G. Schmidt
Wij gaan op berenjacht van Michael Rosen en Helen Oxbury

Boekentips 6-9 jaar
Vos en Haas (alle boeken) van Sylvia Vanden Heede
De boze heks van Hanna Kraan
Het sleutelkruid van Paul Biegel
Superjuffie van Janneke Schotveld

Boekentips 9-12 jaar
Het ministerie van Oplossingen van Sanne Rosenboom
Lampje van Annet Schaap
Portiek Zeezicht van Annejan Mieras
Het hebzuchtgas van Jan Terlouw

Tips bij het voorlezen:
• Lees regelmatig voor, liefst elke dag;
• Zoek een rustig moment en een rustige plek;
• Maak er samen een gezellig moment van waar

iedereen naar uitkijkt;
• Praat over hetgeen je samen gelezen hebt;
• Laat merken dat je het zelf belangrijk vindt;
• Probeer verschillende (soorten) boeken.

Geen tijd om zelf voor te lezen? Er zijn ook leuke (bewerkte) prentenboeken digitaal:
1. De boze heks van Hanna Kraan: https://www.vpro.nl/jeugd/programmas/verhalen-van-de-boze-heks.html
2. Kikker van Max Velthuis: https://www.youtube.com/watch?v=ktRIcRzvDt0
Ook veel fabels (korte verhalen over dieren) zijn online beschikbaar:
3. De schildpad en de haas van Aesopus: https://www.youtube.com/watch?v=8kX6QfpgMc0
4. De vos en de Ooievaar: https://www.youtube.com/watch?v=5nl1Ht6NJjk
Luisterverhalen
5. Peter en de Wolf (muzikaal sprookje voor alle leeftijden): https://www.youtube.com/watch?v=Y0fxAXN1QaM

Leuke tips, maar hoe komen we aan de boeken?
•
Via De Oranje Koe kan je gratis lid worden van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Met dit pasje kan
je in de onlinebibliotheek.nl een grote hoeveelheid kinderboeken online lezen op je computer, IPad, e-reader,
telefoon of downloaden als luisterboek. Wil je lid worden van de OBA? Stuur een mail naar secretaris@ntczurich.ch
In de bibliotheek van De Oranje Koe kan je elke maand boeken bestellen. De boeken die je voor de laatste
dag van de maand hebt gereserveerd, worden in de week daarna meegenomen naar de klas. De online catalogus
is te raadplegen via: https://deoranjekoe.auralibrary.nl/auraicx.aspx
•

Online zijn nog veel meer video’s van mooie boeken, luisterverhalen en bewerkingen daarvan te vinden.
Leuk ook om samen met je kind op onderzoek uit te gaan.
•

Last but not least: wissel ook eens leuke boeken uit met andere ouders en kinderen. Wat vonden zij leuk om
te lezen? Hebben ze dat toevallig in de kast staan? Etc.
•

Fijne vakantie allemaal! Heel veel leesplezier!

Juf Marjolijn

Rubriek “Uit de klas”

1: VO Basispakket: een foto-impressie
De leerlingen van het VO Basispakket zien elkaar elke twee weken: de ene keer online en de andere keer op
locatie in Zürich. Hieronder een kleine foto-impressie:

Op het moment dat deze foto werd gemaakt (na de les, om 21.04 uur om precies te zijn)
was een deel van de groep al offline. We zijn normaal gesproken met 11 leerlingen!

Dit is ons mooie lokaal in de
Pädagogische Hochschule Zürich.

Hard aan het werk met
een spreekoefening.

Elke les komt er een liedje aan bod (een bekend
nummer uit de Nederlandse of Vlaamse muziekgeschiedenis). Tot nu toe hebben we al liedjes gehoord
van Clouseau, Guus Meeuwis, Herman van Veen en
Marco Borsato. Hebben jullie nog ideeën?
Elke online les doen we een Raadgedicht: wat past er
op het rode blokje? Na enige discussie besloot de groep
dat “ramen” te zeer voor de hand lag en is er gekozen
voor “daken”. Dat antwoord heb ik officieel
ingezonden.
Het juiste antwoord? “Ramen”. Dus helaas voor ons
geen eervolle vermelding op de site van Raadgedicht!

2: De kleuters: een foto-impressie

Welkom bij de kleuters! In groep 1/2 werken we dit jaar met de
methode Schatkist. In thema 1 gingen Pompom en Loeloe spelen op
de zolder van oma. Ze ontdekten daar een schatkist met heel wat
leuke spullen in. Reden genoeg voor groep 1/2 om ook een mooie
schatkist te knutselen. Zo kunnen ze voortaan al hun dierbare
schatten hierin bewaren.

We vierden de verjaardag van Daniel.
En van Lisa!

Pompom maakte de voorbije weken kennis
met zijn nieuwe vriendjes in de klas. Maar
wat is het moeilijk om al die namen te
onthouden! De kinderen hielpen Pompom
een handje. Zo gingen ze bijvoorbeeld
samen op zoek naar de eerste letter van
hun naam.

Ook in Oerlikon is er in groep 1/2 hard gewerkt! De leerlingen weten nu precies wat het verschil is tussen een
letter, een woord en een zin. Ook kennen ze al heel veel nieuwe liedjes. De voorbije lessen zijn de leerlingen
samen met Pompom aan de slag gegaan met het thema “Herfst”, wat mooie knutselwerkjes opleverde!

Pompom wenst alle kinderen,
papa’s, mama’s, juffen…
(eigenlijk iederéén!) een
heel prettige vakantie toe!

