



Besteoudersenleerlingen, 

Voor De Oranje Koe is de zomervakantie inmiddels begonnen! In
deze nieuwsbrief blikken we terug op het schooljaar 2020-2021en
kijkenw
 ev ooruitn
 aarh
 etk omendes chooljaar.V
 eelleesplezier. 

Namens deleerkrachtenenhetbestuurwensikjullieeenheerlijke,
zonnigev akantiet oe.T otz iensina ugustus! 

JannekeBruntink 
NTCZ ürich‘DeO
 ranjeK
 oe’ 
directie@ntc-zurich.ch 


Afscheid 
Zoals elk jaar nemen we afscheid van een aantal leerlingen. Graag
willen we deze leerlingen en hun ouders heel hartelijk bedanken
voor hun inzet, enthousiasme en vertrouwen.Wewensenhenveel
succese na lleg oedst oe. 

Behalvee nkeleleerlingenv ertrekkene ro
 okt weejuffen.... 
Juf Douwina heeft dit schooljaar gewerkt
als klassenassistent in groep 4-5 in
Wädenswil. Wij allemaal (en juf Ymke
natuurlijk in het bijzonder) zijn haar
ontzettend dankbaar voor haar inzet. We
wensenh
 aarh
 eelv eelg elukinF riesland! 

Juf Marjolijn is bij De Oranje Koe begonnen als klassenassistent,
maar dit jaar gaf ze als groepsleerkracht les aan groep 3 en 3-4 in
Oerlikon en Zumikon. Haar leerlingen hebben van haar lessen
genoten.Zeisvrolijk,lief,geduldig,gezellig,muzikaalenkanooknog
eens heel goed uitleggen... Wat wil een leerling nog meervaneen
juf? Dat ze lekker veel voorleest, natuurlijk. Nou, dan zit je bij juf
Marjolijnw
 elg oed! 







JufMarjolijnheeftbijDeOranjeKoeook
de bibliotheek onder handen genomen
en ze heeft iedereen laten zien hoe
belangrijkleesplezieris.Alsdankhebben
we daarom een lievelingsboekenboek
voorhaargemaakt.DagJufMarjolijn,we
zullenjem
 issen! 

Complimentene
 nw
 oordenv and
 ank 
Allereerst verdienen de leerlingen eengrootcompliment;vooralook
voor huninzettijdensdeonlinelesseneerderditschooljaar.Voorde
ouders was de tijd vanafstandsonderwijsooknietaltijdgemakkelijk,
wanterwasmeerhulpenbegeleidingnodigdannormaal.Onzedank
enc omplimenten! 

Voordezeerwaardevolleenonmisbareondersteuning,bedankenwe
alleh
 ulpouderse nledenv and
 eo
 udercommissieh
 eelh
 artelijk. 

Tenslotteeenbijzonderwoordvandankvooronzebestuursleden:zij
verrichtenenormveelwerkvooronzeschool.Wemogenonsgelukkig
prijzenm
 etz o'nb
 etrokkene ng oedb
 estuur. 

Samen maken leerlingen, leerkrachten, bestuur, oudercommissie,
hulpouderse no
 udersD
 eO
 ranjeK
 oet otz o’nf ijnes chool! 


Korteterugblikophetschooljaar2020-2021




Fantastischeactiviteitenvoorjongenoud: 
● Kinderboekenweekvieringmetboekenmarktenvrijmarkt 
● virtueelbezoekvanSinterklaasaanonzeschool 
● warmewinterlessenindecember 
● creatieveonlinecultuurdaginmaart 
● voorleesdageninmei 
● schoolreisjenaarSeilparkZürichinjuni 
Onderwijs: 
● onderwijs op maat voor de leerlingen, met een vernieuwde
aanpak (nieuwe groep 3-4, groep 7 en 8 hybride, Basis- en
TotaalpakketinVO) 
● veelleesplezier:DOK-bibliotheekéndigitaaljeugdlidmaatschap 
● rapporten,informatieavondenentienminutengesprekken 
● gebruik digitale leermiddelen, Google Classroom, Basispoort,
Nieuwsbegrip,Taalzee,Spellingspeurder,Leswijs... 
● eersteafnamevanCNaVT-examensinhetvoortgezetonderwijs 
…ennogveelmeer! 








Berichtv anh
 etb
 estuur 
Het schooljaar is alweer ten einde
gekomen.Eenveelbewogenjaarmeteen
fantastische groep leerkrachten, ouders
en kinderen. Met de verschillende
wijzigingen van regels, locaties etc. zijn
we iedereen dankbaar voordeflexibiliteitenonuitputtelijkeenergie.
De betrokkenheid van ouders en leerkrachten is fantastisch en
essentieelv oorD
 eO
 ranjeK
 oe. 

Het bestuur heeft afscheid genomen van Anne-Aymone Mei
(penningmeester) en Griet Creupelandt (secretaris). We zijn heelblij
dat we Fanny Mahangi welkom hebben mogen heten als de nieuwe
penningmeester van Stichting NTC Zürich De Oranje Koe. Hiernaast
steltF annyz ichzelfe venv oor. 

Ook dit jaar zijn wij weer ondersteund door sponsoren, zowel met
geldelijke bijdrage als bijdrage in natura. We hopen de relatie ook
volgendjaarv oortt ez ettene no
 nzes ponsorenu
 itt eb
 reiden. 

Restmijnogiedereeneenfantastischevakantietoetewensenenwe
kijkenu
 itn
 aarh
 etv olgendes chooljaar! 

Namensh
 etb
 estuur, 
PetraP
 ronk 

Oudercommissie 
Op elke locatie van deOranjeKoezijneréénofmeerdereledenvan
deo
 udercommissiea ctief. V
 acature→
 Z umikon 
Wij ondersteunen bij de coördinatie en uitvoering van
schoolactiviteiten in nauwe samenwerking mét en onder
verantwoordelijkheid van het schoolteam. De Oranje Koedag,
afsluiting Kinderboekenweek, Sinterklaas en het schoolreisje zijn
enkele voorbeelden. Tevens zijn we aanspreekpunt voorouders:we
horen graag welke wensen er leven bij ouders en maken nieuwe
oudersw
 egwijsr ondomd
 elocatie. 
Mochtjeinteresseh
 ebbeno
 mv olgends chooljaarn
 auwerb
 etrokken
tez ijnb
 ijd
 es choola lslidv and
 eO
 C:jeb
 entv anh
 artew
 elkom!M
 eld
jea anb
 ijoudercommissie@ntc-zurich.cho
 fv iainfo@ntc-zurich.ch. 







Schooljaar2
 021-2022 
NieuwelocatieinO
 erlikon 
In Schulhaus Apfelbaum konden we niet
blijven,maarmeesterJaapheefteenheel
fijne nieuwe locatie voor ons gevonden!
De Tsjechischeschoolheetonsvanharte
welkom in hun gebouw. Adres: Binzmühlestrasse 81, 8050 Zürich.
Parkeren kan gemakkelijk in de parkeergarage van de grote Coop. 
Ookd
 elessenv anh
 etv oortgezeto
 nderwijsv erhuizenh
 ierheen. 

Nieuwet eamleden 
Zoals we al per e-mail hadden aangekondigd, hebben we komend
schooljaar drie nieuwe medewerkers! In augustus stellen zij zich
uitgebreidera anjulliev oor,m
 aarh
 iera lvaste ent ipjev and
 es luier: 
Meester Sjoerd woont inmiddels een half jaar in Zürich en heeft
daarvoor jarenlang op een Nederlandse school op Curaçao gewerkt.
Hijh
 eeftv eelz ino
 minZ umikont eg aanlesgevena ang roep6
 -7-8. 
Juf Mariska woont sinds vier jaar in Arth. Ze heeft al 21 jaar
onderwijservaring; de laatste vier schooljaren in groep 3 bij De
Alpentulp,dushetisheelfijndatzebijonsinOerlikongaatlesgeven
aang roep3
 e n3
 -4. 
Juf Sanne verhuist deze zomer naar Zwitserland en zet graag haar
onderwijscarrièreb
 ijo
 nsv oort,a lsk lassenassistento
 pa llelocaties. 

Groepene nleerkrachten 
Zeerw
 aarschijnlijkz ald
 ev erdelinge rk omends chooljaarz ou
 itzien: 





Zumikon 

maandag 
16-18.30u 

Wädenswil 

woensdag 
15-17.30u 

ZürichOerlikon  ZürichOerlikon 

voortgezeto
 nderwijs
donderdag 
woensdag 
16-18.30u 
19-21u 

kleuters: 
jufDelfine 

kleuters: 
jufEsther 

kleuters: 
jufEsther 

groep3+3-4: 
jufEsther 

groep3+3/4:  groep3+3/4: 
jufSofie 
jufMariska 

groep4+5: 
jufYmke 

groep5+6: 
jufYmke 

basispakket: 
jufJanneke 
totaalpakket: 
jufDelfine 

groep4+5+6: 
jufJanneke 



groep6+7+8:  groep7+8: 
meesterSjoerd  jufDelfine 

groep7+8: 
jufDelfine 



assistent: 
jufSanne 

assistent: 
jufSanne 



assistent: 
jufSanne+ 
jufJanneke 





Schoolreisjeo
 p1
 9juni 
Het was een stralende dag in Seilpark
Zürich! Velen vonden het spannend om
zo hoog te klimmen. Gelukkig zagen we
aan het einde van de ochtend alleen
maart evredeng ezichtjes! 



Noggefeliciteerdmetjeverjaardag,jufDelfine! 





Hulpouders,bedankt!









Oproep:k leuterspeelgoedg ezocht! 

Voor komend schooljaar doen we een
oproep om (bepaald) speelgoed, wat
thuismisschiennietmeeringebruikis,te
donerena anD
 eO
 ranjeK
 oe. 

Bij de kleuters werken we met thema’s en vanzelfsprekend blijft de
nadruk liggen op taalactiviteiten als ontluikende geletterdheid,
voorlezen,zingen,rijmen.Maarookalsdekinderenmetelkaarspelen
gebruikenzetaalenwewilleneenzodiversmogelijkaanbodbieden.
Tussendoore ens peelmomentism
 etg eschiktes pullenh
 eelleuk! 

Dev olgendem
 aterialenz oudenw
 eg raagw
 illeninzetten: 
● Puzzelsv oor3
 -t ot6
 -jarigen 
● Kleinea uto’so
 fa nderev ervoersmiddelen,v ooro
 ps peelkleed 
● Legostenen 
● Kleineb
 oerderijdieren,w
 ilded
 iereno
 fd
 inosauriërs 
(vergelijkbaarm
 etS chleich) 

Ook willen we kleding en/of materialen voor een verkleedkoffer
verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan een dokterskoffertje, winkel-
spulletjes, pilotenpet, koksmuts etc. In september is het thema
beroepen, dus het zou leuk zijn als we wat materiaal kunnen
verzamelen.H
 ebjeietsv ooro
 ns?M
 ail:e .streefkerk@ntc-zurich.ch 

We zijn echt op zoek naar dit specifieke type speelgoed,wantniet
allesisg eschiktv oorg ebruikind
 eles.A
 lvasth
 artelijkb
 edankt! 










Rubriek:“Uitdeklas” 


1:Groep3-locatieWädenswil-jufEsther 

Het is echt fijn om weer fysiek les te kunnen geven. Het directe contact met de
kinderen heb ik niet alleen gemist, maar de kinderen ook. We kunnen weer fijn
samen lezen, oefenen met woordjes schrijven (dictee) d.m.v. eerst de klanken
hakken en dan pas op te schrijven. Het isgewooneenstukeenvoudigerominte
spelen op de kinderen als je fysiek met elkaar in een klas zit. En natuurlijk ook
samenlekkerevenbuitenspelenindepauze. 

Inmiddelshebbenwekern7afgerond.Dekinderenhebbennietalleendehoofdlettersgeleerd,maarook: 
● eenvoudigesamengesteldewoorden,zoalszakdoek; 
● woordenvanéénlettergreepdieeindigenoptweemedeklinkers,zoalslaars; 
● woordenvanéénlettergreepdiebeginnenmettweemedeklinkers,zoalskroon; 
● woordenvanéénlettergreepdiebeginnenmetsch-,zoalsschoen; 
● woordenvanéénlettergreepdieeindigenop-ng,zoalsring; 
Nadepauzewasersomsooknogtijdvooreentaalspelletje.Metz’ntweetjeseenbordspelletjeofsameneen
kwartetspelen. 










Afgelopen week hebben de kinderen voor het eerst samen een verhaal mogen
bedenken. Eén leerling mocht startenmetéénzinenomdebeurtmochtenzezelf
eenzintoevoegenaanhetverhaal.Ikdeelgraaghetverhaalvangroep3metjullie: 
Ikganaarhuis. 
Onderwegzieikmijnmoederlopen. 
Ikloopnaarhaartoe. 
Enikzieooknogdejongenwaarikverliefdopben. 
Zekrijgteenheelroodhoofd. 
Dejongenlooptnaarhaartoeengeefthaareenkusophaarwang. 
Ikzegdejongengedagenloopverder. 

‘Magiknaardeboerderijmam?’ 
‘Jadatmagje,maarkomjeom17.00uurweerthuis?’ 

Alszebijdeboerderijis,gaatzeinhethooispelen. 
Zevaltvandehooibergafenhuiltheelhard. 
Dankomtdejongenwaarzeverliefdopishaarsnelhelpen.
Dejongentroosthaarenzegaatnaarhuis. 

Alszethuiskomtkrijgtzeeenijsjemetaardbeiensmaak. 
Nahetijsjemoetzeavondeten. 
Nahetavondetengaatzehaartandenpoetsen,pyjamaaantrekkenennaarbed. 

Devolgendedaggaatzeetenalszewakkeris. 
Maarzevindtdeyoghurtnietlekker. 
Dangaatzezichzeaankleden. 
Dangaatzenaarbenedenenvraagtofzenaarbuitenmag. 
Endankomtereenvriendinvanhaaraanlopen.DieRosaheet. 

Rosagaatmethaarspelen.Zelopennaardespeelplaats. 
Danzienzeeenegel.Hijisheelschattig. 
Hetisherfstenzeziendatdeegeleenhuisjemaakt. 
Deegelsnuftaanhaarvoeten. 

Schrijvers:Suze,Eloise,FayenPhilip

Tipvooreenspelindevakantie:PIMPAMPET 
Om de hoofdletters goed teoefenen,isditspeleenleukeactiviteit.Ookheelgoedvoordewoordenschat.Erzijn
zestienkaartjesgemaakt,diejekuntuitknippenengebruikenbijditspel.Dekinderenkunnenaldezekaartjesnual
lezen,alzaldatnognietvooriedereenvlotgaan.Geefjekinddekansomrustigelkevraagophetkaartjetelezen.
Bedenkwelkwoordbijhetkaartjepast.Noem/draaieventueeleenletterwaarmeehetwoordmoetbeginnen! 
● Spelblad1: h
 ttps://www.zwijsen.nl/sites/zwijsen/files/spelblad_1_kern_7.pdf 
● Spelblad2: h
 ttps://www.zwijsen.nl/sites/zwijsen/files/spelblad_2_kern_7.pdf 


jufEsther 






2:Groep5/6-locatieOerlikon-jufYmke



Tijdens de afgelopen maanden hebbenalleleerlingenvangroep5/6inOerlikon
eenspreekbeurtgehouden.Zijwarenvrijomzelfeenonderwerptekiezenmaar
er zat wel een duidelijke lijn in: zeven van de acht spreekbeurten gingen over
dieren! 
Wehebbenveelvanelkaargeleerdoverpoezen,egels,dolfijnen,dinosaurussen,
paarden, de Weimaraner hond en vlinders. Maar ook de planeten Saturnus,
UranusenJupiterzijnaanbodgekomen. 
De leerlingenhebbengeoefendmetsprekenvoordegroep,zoekennaarbruikbareinformatieenpresenterenvan
deze informatieineenoriginelevorm.Daarnaastwasheteenleukklassikaalmomentdatheeftgezorgdvoorveel
gespreksstofenwatafwisselingineendrukke(toets)periode! 

jufYmke 















Rubriek:“Berichtuitdebieb” 

Zomerlezen! 
Gajedezez omeroppad?O fblijfjelekkerthuis?Watjeookdoet,
lezen is sowieso goed! Het is heerlijk ontspannend; je bent echt
evenhelemaal“ weg”indew ereldvanjouwboek.Enjeleerterook
nogw atvan:overanderemensenenandereplekkenopdew ereld.
Bovendien hou je met z omerlezen jetechnischleesniveauoppeil
zodatjenadez omerhelemaalfrisenfruitigterugkomtopschool.
Deleuksteboekentipsvoordez omervindjehier: 

Voorlezenvanaf4jaar:“ LottauitdeKabaalstraat.”IndeKanaalstraatishets omsz o’n
lawaai, dat Lotta’s v ader v indt dat z ehetbeterde‘Kabaalstraat’k unnennoemen.Waaral
dat k abaal dan v andaan k omt? Nou,v anLottabijvoorbeeld.Hetliefstwouz edatz ealles
kon wat haar grote broer en z us ook k unnen. En als iets haar niet lukt, z egt z e heel
eigenwijs:‘Natuurlijkk anikhetwel,inhetgeheim.’ 

Vanaf 6 jaar: “ Superdetective Blomkwist.” Een rustige z omervakantie? Niet m et
superdetective Blomkwist in de buurt! Hij ontdekt een Verdacht Persoon, en die laat hij
natuurlijk niet ongestoord z 'n gang gaan. Afluisterpraktijken, nachtelijke s luiptochten en
wilde achtervolgingen, niets gaat Kalle Blomkwist enz ijnbendev andeWitteRoostev er
om erachter te k omenhoedev orkindes teelz it.M aardathetz ogevaarlijkz ouworden,
hadhijnietgedacht… 

Vanaf 8jaar:“ TimenTacoreddeneenz eehond.”O phetwadv indenTimenTacoeen
ziekenuitgehongerdz eehondjeopeenz andplaat.Samenm etHessel,dez eehondenman
vanheteiland,brengenz ehetnaardeZeehondencrècheinPieterburen.TimenTacowillen
hunz eehondjedolgraagadopteren.Wantdanm ogenz eheteennaamgevenenm ogenz e
meealshetweerwordtv rijgelateninz ee.M aaradopterenk ostv eelgeld.LukthetTimen
Tacoomhetbedragbijelkaartek rijgen? 

Vanaf10jaar:“ Boreasendez evenz eeën.”Boreasgaatopwereldreisenbeleeftallerlei
spannendeavonturen.M aarerisooktijdomnieuwev riendentem aken,omjegrenzente
verleggenennatedenkenofopwereldreisgaannogz o'ngoedeideeisalsjejev rienden
enfamiliez olangnietz iet.O okeenpluspunt-jehoeftnietsoverz eilentewetenwantalles
wordt op een leuke m anieruitgelegd.Nahetlezenwiljegraagwetenhoehetv erdergaat
metBoreasenz ijnfamilieopdegroteoceaan… 

Vanaf12jaar:“ Hethebzuchtgas”iseenactueels prookjeoverhetk limaatenbevateen
belangrijkeboodschapv anJ anTerlouwaandejongeregeneraties.J ulia(18)loopts tagebij
Solide,eenbedrijfdatolie,gasenk olenwint.Zebegrijptnietdatniemanddaarz ichz orgen
maakt over het broeikaseffect. Totdat z e ontdekt dat de directeur v erslaafd is aan
hebzuchtgas. 

Veelleesplezier!Groetjes,jufMarjolijn 



