
   

    

Beste   ouders   en   leerlingen,     
  

Voor  De  Oranje  Koe  is  de  zomervakantie  inmiddels  begonnen!  In            

deze  nieuwsbrief  blikken  we  terug  op  het  schooljaar  2020-2021  en            

kijken   we   vooruit   naar   het   komende   schooljaar.   Veel   leesplezier.   

  

Namens  de  leerkrachten  en  het  bestuur  wens  ik  jullie  een  heerlijke,             

zonnige   vakantie   toe.   Tot   ziens   in   augustus!   

Jan����   Bru���n�   
NTC   Zürich   ‘De   Oranje   Koe’   
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.  We  wensen  hen  veel            

succes   en   alle   goeds   toe.   

  

Behalve   enkele   leerlingen   vertrekken   er   ook   twee   juffen....     

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        

wensen   haar   heel   veel   geluk   in   Friesland!     

  

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.  Ze  is  vrolijk,  lief,  geduldig,  gezellig,  muzikaal  en  kan  ook  nog              

eens  heel  goed  uitleggen...  Wat  wil  een  leerling  nog  meer  van  een              

juf?  Dat  ze  lekker  veel  voorleest,  natuurlijk.  Nou,  dan  zit  je  bij  juf               

Marjolijn   wel   goed!     
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Juf  Marjolijn  heeft  bij  De  Oranje  Koe  ook          

de  bibliotheek  onder  handen  genomen       

en  ze  heeft  iedereen  laten  zien  hoe         

belangrijk  leesplezier  is.  Als  dank  hebben        

we  daarom  een  lievelingsboekenboek      

voor  haar  gemaakt.  Dag  Juf  Marjolijn,  we         

zullen   je   missen!     

    

Complimenten   en   woorden   van   dank   

Allereerst  verdienen  de  leerlingen  een  groot  compliment;  vooral  ook           

voor  hun  inzet  tijdens  de  online  lessen  eerder  dit  schooljaar.  Voor  de              

ouders  was  de  tijd  van  afstandsonderwijs  ook  niet  altijd  gemakkelijk,            

want  er  was  meer  hulp  en  begeleiding  nodig  dan  normaal.  Onze  dank              

en   complimenten!   

  

Voor  de  zeer  waardevolle  en  onmisbare  ondersteuning,  bedanken  we           

alle   hulpouders   en   leden   van   de   oudercommissie   heel   hartelijk.   

  

Ten  slotte  een  bijzonder  woord  van  dank  voor  onze  bestuursleden:  zij             

verrichten  enorm  veel  werk  voor  onze  school.  We  mogen  ons  gelukkig             

prijzen   met   zo'n   betrokken   en   goed   bestuur.     

  

Samen  maken  leerlingen,  leerkrachten,  bestuur,  oudercommissie,        

hulpouders   en   ouders   De   Oranje   Koe   tot   zo’n   fijne   school!   

  

  

  

Korte   terugblik   op   het   schooljaar   2020-2021   

  
Fantastische   activiteiten   voor   jong   en   oud:   

● Kinderboekenweekviering   met   boekenmarkt   en   vrijmarkt   
● virtueel   bezoek   van   Sinterklaas   aan   onze   school   
● warme   winterlessen   in   december   
● creatieve   online   cultuurdag   in   maart   
● voorleesdagen   in   mei   
● schoolreisje   naar   Seilpark   Zürich   in   juni   

Onderwijs:   
● onderwijs  op  maat  voor  de  leerlingen,  met  een  vernieuwde           

aanpak  (nieuwe  groep  3-4,  groep  7  en  8  hybride,  Basis-  en             
Totaalpakket   in   VO)   

● veel   leesplezier:   DOK-bibliotheek   én   digitaal   jeugdlidmaatschap   
● rapporten,   informatieavonden   en   tienminutengesprekken   
● gebruik  digitale  leermiddelen,  Google  Classroom,  Basispoort,        

Nieuwsbegrip,   Taalzee,   Spellingspeurder,   Leswijs...   
● eerste   afname   van   CNaVT-examens   in   het   voortgezet   onderwijs   

…en   nog   veel   meer!   



   
  

  
Bericht   van   het   bestuur   

Het  schooljaar  is  alweer  ten  einde        

gekomen.  Een  veelbewogen  jaar  met  een        

fantastische  groep  leerkrachten,  ouders      

en  kinderen.  Met  de  verschillende       

wijzigingen  van  regels,  locaties  etc.  zijn        

we  iedereen  dankbaar  voor  de  flexibiliteit  en  onuitputtelijke  energie.           

De  betrokkenheid  van  ouders  en  leerkrachten  is  fantastisch  en           

essentieel   voor   De   Oranje   Koe.   

  

Het  bestuur  heeft  afscheid  genomen  van  Anne-Aymone  Mei          

(penningmeester)  en  Griet  Creupelandt  (secretaris).  We  zijn  heel  blij           

dat  we  Fanny  Mahangi  welkom  hebben  mogen  heten  als  de  nieuwe             

penningmeester  van  Stichting  NTC  Zürich  De  Oranje  Koe.  Hiernaast           

stelt   Fanny   zichzelf   even   voor.   

  

Ook  dit  jaar  zijn  wij  weer  ondersteund  door  sponsoren,  zowel  met             

geldelijke  bijdrage  als  bijdrage  in  natura.  We  hopen  de  relatie  ook             

volgend   jaar   voort   te   zetten   en   onze   sponsoren   uit   te   breiden.   

  

Rest  mij  nog  iedereen  een  fantastische  vakantie  toe  te  wensen  en  we              

kijken   uit   naar   het   volgende   schooljaar!   

  

Namens   het   bestuur,   

Petra   Pronk   

  

 Oudercommissie   

Op  elke  locatie  van  de  Oranje  Koe  zijn  er  één  of  meerdere  leden  van                

de   oudercommissie   actief.      Vacature   →   Zumikon   

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  voor  ouders :  we           

horen  graag  welke  wensen  er  leven  bij  ouders  en  maken  nieuwe             

ouders   wegwijs   rondom   de   locatie.     

Mocht   je   interesse   hebben   om   volgend   schooljaar   nauwer   betrokken   

te   zijn   bij   de   school   als   lid   van   de   OC:   je   bent   van   harte   welkom!   Meld   

je   aan   bij    oudercommissie@ntc-zurich.ch    of   via    info@ntc-zurich.ch .   
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Schooljaar   2021-2022   

Nieuwe   locatie   in   Oerlikon   

In  Schulhaus  Apfelbaum  konden  we  niet        

blijven,  maar  meester  Jaap  heeft  een  heel         

fijne  nieuwe  locatie  voor  ons  gevonden!        

De  Tsjechische  school  heet  ons  van  harte         

welkom  in  hun  gebouw.  Adres:   Binzmühlestrasse  81,  8050  Zürich.           

Parkeren  kan  gemakkelijk  in  de  parkeergarage  van  de  grote  Coop.            

Ook   de   lessen   van   het   voortgezet   onderwijs   verhuizen   hierheen.   

  

Nieuwe   teamleden   

Zoals  we  al  per  e-mail  hadden  aangekondigd,  hebben  we  komend            

schooljaar  drie  nieuwe  medewerkers!  In  augustus  stellen  zij  zich           

uitgebreider   aan   jullie   voor,   maar   hier   alvast   een   tipje   van   de   sluier:   

Meester  Sjoerd  woont  inmiddels  een  half  jaar  in  Zürich  en  heeft             

daarvoor  jarenlang  op  een  Nederlandse  school  op  Curaçao  gewerkt.           

Hij   heeft   veel   zin   om   in   Zumikon   te   gaan   lesgeven   aan   groep   6-7-8.     

Juf  Mariska   woont  sinds  vier  jaar  in  Arth.  Ze  heeft  al  21  jaar               

onderwijservaring;  de  laatste  vier  schooljaren  in  groep  3  bij  De            

Alpentulp,  dus  het  is  heel  fijn  dat  ze  bij  ons  in  Oerlikon  gaat  lesgeven                

aan   groep   3   en   3-4.     

Juf  Sanne   verhuist  deze  zomer  naar  Zwitserland  en  zet  graag  haar             

onderwijscarrière   bij   ons   voort,   als   klassenassistent   op   alle   locaties.   

  

Groepen   en   leerkrachten   

Zeer   waarschijnlijk   zal   de   verdeling   er   komend   schooljaar   zo   uitzien:   
  

  

  

Zumikon   
  

maandag   
16   -   18.30   u   

Wädenswil   
  

woensdag   
15   -   17.30   u   

Zürich   Oerlikon   
  

donderdag   
16   -   18.30   u   

Zürich   Oerlikon   
voortgezet   onderwijs  
woensdag     
19   -   21   u   

kleuters:     
juf   Delfine   

kleuters:     
juf   Esther   

kleuters:     
juf   Esther   

basispakket:   
juf   Janneke   

groep   3   +   3-4:   
juf   Esther   

groep   3   +   3/4:   
juf   Sofie   

groep   3   +   3/4:   
juf   Mariska   

totaalpakket:   
juf   Delfine   

groep   4   +   5:   
juf   Ymke   

groep   5   +   6:   
juf   Ymke   

groep   4   +   5   +   6:   
juf   Janneke   

  

groep   6   +   7   +   8:   
meester   Sjoerd   

groep   7   +   8:   
juf   Delfine   

groep   7   +   8:   
juf   Delfine   

  

assistent:   
juf   Sanne   

assistent:   
juf   Sanne   +     
juf   Janneke   

assistent:   
juf   Sanne   

  



   
  

   

Schoolreisje   op   19   juni   

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         
maar   tevreden   gezichtjes!   

   

  
Nog   gefeliciteerd   met   je   verjaardag,   juf   Delfine!   

   

  

  
Hulpouders,   bedankt!     

  



   
  

  

Oproep:   kleuterspeelgoed   gezocht!    

  

Voor  komend  schooljaar  doen  we  een        
oproep  om  (bepaald)  speelgoed,  wat       
thuis  misschien  niet  meer  in  gebruik  is,  te          
doneren   aan   De   Oranje   Koe.   

  
Bij  de  kleuters  werken  we  met  thema’s  en  vanzelfsprekend  blijft  de             
nadruk  liggen  op  taalactiviteiten  als  ontluikende  geletterdheid,         
voorlezen,  zingen,  rijmen.  Maar  ook  als  de  kinderen  met  elkaar  spelen             
gebruiken  ze  taal  en  we  willen  een  zo  divers  mogelijk  aanbod  bieden.              
Tussendoor   een   speelmoment   is   met   geschikte   spullen   heel   leuk!   

  
De   volgende   materialen   zouden   we   graag   willen   inzetten:   

● Puzzels   voor   3-   tot   6-jarigen   
● Kleine   auto’s   of   andere   vervoersmiddelen,   voor   op   speelkleed   
● Legostenen   
● Kleine   boerderijdieren,   wilde   dieren   of   dinosauriërs   

(vergelijkbaar   met   Schleich)   
  

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.   Heb   je   iets   voor   ons?   Mail:    e.streefkerk@ntc-zurich.ch     

  
We  zijn  echt  op  zoek  naar  dit  specifieke  type  speelgoed,  want  niet              
alles   is   geschikt   voor   gebruik   in   de   les.   Alvast   hartelijk   bedankt!   
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Rubriek:   “Uit   de   klas”     
  

1:   Groep   3   -   locatie   Wädenswil   -   juf   Esther   
  

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  is  gewoon  een  stuk  eenvoudiger  om  in  te                  

spelen  op  de  kinderen  als  je  fysiek  met  elkaar  in  een  klas  zit.  En  natuurlijk  ook                  

samen   lekker   even   buiten   spelen   in   de   pauze.   

  

Inmiddels   hebben   we   kern   7   afgerond.   De   kinderen   hebben   niet   alleen   de   hoofdletters   geleerd,   maar   ook:     

● eenvoudige   samengestelde   woorden,   zoals   zakdoek;   

● woorden   van   één   lettergreep   die   eindigen   op   twee   medeklinkers,   zoals   laars;   

● woorden   van   één   lettergreep   die   beginnen   met   twee   medeklinkers,   zoals   kroon;   

● woorden   van   één   lettergreep   die   beginnen   met   sch-,   zoals   schoen;   

● woorden   van   één   lettergreep   die   eindigen   op   -ng,   zoals   ring;   

Na   de   pauze   was   er   soms   ook   nog   tijd   voor   een   taalspelletje.   Met   z’n   tweetjes   een   bordspelletje   of   samen   een   

kwartet   spelen.     

   

     

  



   
  

Afgelopen  week  hebben  de  kinderen  voor  het  eerst  samen  een  verhaal  mogen              

bedenken.  Eén  leerling  mocht  starten  met  één  zin  en  om  de  beurt  mochten  ze  zelf                 

een   zin   toevoegen   aan   het   verhaal.   Ik   deel   graag   het   verhaal   van   groep   3   met   jullie:   

  

Tip   voor   een   spel   in   de   vakantie:   PIM   PAM   PET   

Om  de  hoofdletters  goed  te  oefenen,  is  dit  spel  een  leuke  activiteit.  Ook  heel  goed  voor  de  woordenschat.  Er  zijn                      

zestien  kaartjes  gemaakt,  die  je  kunt  uitknippen  en  gebruiken  bij  dit  spel.  De  kinderen  kunnen  al  deze  kaartjes  nu  al                     

lezen,  al  zal  dat  nog  niet  voor  iedereen  vlot  gaan.  Geef  je  kind  de  kans  om  rustig  elke  vraag  op  het  kaartje  te  lezen.                          

Bedenk   welk   woord   bij   het   kaartje   past.   Noem   /   draai   eventueel   een   letter   waarmee   het   woord   moet   beginnen!   

● Spelblad   1 :    https://www.zwijsen.nl/sites/zwijsen/files/spelblad_1_kern_7.pdf     

● Spelblad   2 :    https://www.zwijsen.nl/sites/zwijsen/files/spelblad_2_kern_7.pdf     

  

juf   Esther   

  

  

Ik   ga   naar   huis.   
Onderweg   zie   ik   mijn   moeder   lopen.   
Ik   loop   naar   haar   toe.   
En   ik   zie   ook   nog   de   jongen   waar   ik   verliefd   op   ben.   
Ze   krijgt   een   heel   rood   hoofd.   
De   jongen   loopt   naar   haar   toe   en   geeft   haar   een   kus   op   haar   wang.   
Ik   zeg   de   jongen   gedag   en   loop   verder.   

  
‘Mag   ik   naar   de   boerderij   mam?’   
‘Ja   dat   mag   je,   maar   kom   je   om   17.00   uur   weer   thuis?’   

  
Als   ze   bij   de   boerderij   is,   gaat   ze   in   het   hooi   spelen.   
Ze   valt   van   de   hooiberg   af   en   huilt   heel   hard.   
Dan   komt   de   jongen   waar   ze   verliefd   op   is   haar   snel   helpen.  
De   jongen   troost   haar   en   ze   gaat   naar   huis.   

  
Als   ze   thuiskomt   krijgt   ze   een   ijsje   met   aardbeiensmaak.   
Na   het   ijsje   moet   ze   avondeten.     
Na   het   avondeten   gaat   ze   haar   tanden   poetsen,   pyjama   aantrekken   en   naar   bed.   

  
De   volgende   dag   gaat   ze   eten   als   ze   wakker   is.     
Maar   ze   vindt   de   yoghurt   niet   lekker.   
Dan   gaat   ze   zich   ze   aankleden.     
Dan   gaat   ze   naar   beneden   en   vraagt   of   ze   naar   buiten   mag.     
En   dan   komt   er   een   vriendin   van   haar   aanlopen.   Die   Rosa   heet.     

  
Rosa   gaat   met   haar   spelen.   Ze   lopen   naar   de   speelplaats.     
Dan   zien   ze   een   egel.   Hij   is   heel   schattig.     
Het   is   herfst   en   ze   zien   dat   de   egel   een   huisje   maakt.     
De   egel   snuft   aan   haar   voeten.   

  
Schrijvers:   Suze,   Eloise,   Fay   en   Philip  

https://www.zwijsen.nl/sites/zwijsen/files/spelblad_1_kern_7.pdf
https://www.zwijsen.nl/sites/zwijsen/files/spelblad_1_kern_7.pdf
https://www.zwijsen.nl/sites/zwijsen/files/spelblad_2_kern_7.pdf
https://www.zwijsen.nl/sites/zwijsen/files/spelblad_2_kern_7.pdf


   
   

2:     Groep   5/6   -   locatie   Oerlikon   -   juf   Ymke   
Tijdens  de  afgelopen  maanden  hebben  alle  leerlingen  van  groep  5/6  in  Oerlikon              

een spreekbeurt  gehouden.  Zij  waren  vrij  om  zelf  een  onderwerp  te  kiezen  maar               

er  zat  wel  een  duidelijke  lijn  in:  zeven  van  de  acht  spreekbeurten  gingen  over                

dieren!   

We  hebben  veel  van  elkaar  geleerd  over  poezen,  egels,  dolfijnen,  dinosaurussen,             

paarden,  de  Weimaraner  hond  en  vlinders.  Maar  ook  de  planeten  Saturnus,             

Uranus   en   Jupiter   zijn   aan   bod   gekomen.   

De  leerlingen  hebben  geoefend  met  spreken  voor  de  groep,  zoeken  naar  bruikbare  informatie  en  presenteren  van                  

deze  informatie  in  een  originele  vorm.  Daarnaast  was  het  een  leuk  klassikaal  moment  dat  heeft  gezorgd  voor  veel                    

gespreksstof   en   wat   afwisseling   in   een   drukke   (toets)periode!     

juf   Ymke   

   

  

  

  

     

  



   

  

Rubriek:   “Bericht   uit   de   bieb”     

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.   

Veel   leesplezier!   Groetjes,   juf   Marjolijn    

  


