
Bes�� �u��r� �� le����n�e�,
Hopelijk hebben jullie ook genoten van de zomervakantie en hebben

de leerlingen, net als het leerkrachtenteam van De Oranje Koe, heel

veel zin en energie om aan het nieuwe schooljaar te beginnen!

Komende week gaan we weer van start met de lessen in Zumikon,

Wädenswil en Oerlikon. In deze nieuwsbrief vinden jullie de

belangrijkste informatie voor de eerste schoolmaanden.

Veel leesplezier en tot volgende week!

Jan���� Bru���n�
NTC Zürich ‘De Oranje Koe’
directie@ntc-zurich.ch

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!

Koffiemiddag voor alle ouders

Of je kind nu voor het eerst naar De Oranje
Koe gaat, of al jaren komt: je bent van
harte uitgenodigd voor een kopje koffie
tijdens de eerste les van het schooljaar! Op
woensdag en donderdag word je op het
schoolplein opgevangen door iemand van
de oudercommissie en op maandag door
juf Janneke. Kom je ook gezellig bijkletsen?

Kloppen alle gegevens nog?

Zijn jullie verhuisd, heb je een nieuw (mobiel) telefoonnummer, of is er
een andere verandering in jullie persoonlijke gegevens opgetreden die
voor De Oranje Koe relevant is? Vergeet niet om dit door te geven via
secretaris@ntc-zurich.ch.
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De Oranje Koedag

Op zaterdag 28 augustus trappen we het
schooljaar feestelijk af: vanaf 10 uur vindt
in Park im Grüene in Rüschlikon De
Oranje Koedag plaats! We spelen
spelletjes en er is een heuse vrijmarkt,
dus vergeet niet om al jullie leuke oude
spulletjes mee te nemen, om te verkopen op je eigen kleed! Voor de
ouders is er ook een heerlijke barbecue. In de flyer die met deze
nieuwsbrief is meegestuurd, vind je alle details.

Nieuwe teamleden

We mogen maar liefst drie nieuwe leerkrachten welkom heten bij De
Oranje Koe. We wensen juf Mariska (Oerlikon groep 3-3/4), meester
Sjoerd (Zumikon groep 6-7-8 en Wädenswil groep 4-6) en juf Sanne
(onderwijsassistent alle locaties) heel veel plezier bij ons op school!
Hieronder stellen onze nieuwe teamleden zich even aan jullie voor:

Hallo allemaal,

Mijn naam is Mariska van Onselen. Samen met
mijn man, twee kinderen en hond zijn wij vier jaar
geleden gaan wonen in Arth. Dit is een klein
plaatsje aan de onderkant van de Zugersee. We
zijn een Nederlands gezin en spreken ook allemaal
Nederlands met elkaar. We zijn vier jaar geleden
vanuit Nederland naar Zwitserland verhuisd om er
een paar jaar te gaan wonen. We plakken er

steeds weer een extra jaar aan vast, omdat we nog elke dag enorm
genieten van wat het land te bieden heeft.

In Nederland was ik altijd actief als juf, in het begin fulltime, daarna
parttime in het basisonderwijs. Ik heb inmiddels 21 jaar ervaring in het
onderwijs. Omdat wij het belangrijk vinden voor onze kinderen om het
Nederlands goed bij te houden, zowel in schrift als in spraak, hebben
wij onze kinderen dan ook direct aangemeld bij de Nederlandse school.
Na een paar weken ben ik ook gaan lesgeven in groep 3 op “De
Alpentulp”.

Volgend schooljaar zal ik ook groep 3 en 3/4 gaan lesgeven op “De
Oranje Koe”. Het lijkt mij geweldig leuk om de kinderen, ouders en team
van “De Oranje Koe” te leren kennen.

Ik hoop er samen met de leerlingen en ouders van groep 3 en 3/4 er
een gezellig en leerzaam jaar van te gaan maken!

Groetjes, Juf Mariska



Hallo allemaal,

Mijn naam is Sjoerd Schepel en ik ben al meer
dan 10 jaar werkzaam binnen het onderwijs.
Fysiek heb ik lesgegeven in Nederland en op
Curaçao en dat ga ik nu ook bij jullie op
school in Zwitserland doen. Online geef ik
veel privé- en groepslessen aan kinderen,
jongeren en volwassenen op de wereld.

Op Curaçao heb ik ook nog mijn eigen foundation
waar ik onder andere drie voetbalprojecten heb,
waarbij kinderen met elkaar kunnen voetballen
onder begeleiding van meerdere coaches.

Ik kijk enorm uit naar jullie allemaal, helaas zitten
jullie niet allemaal bij mij in de klas, maar we gaan
elkaar zeker tegenkomen.

Lesgeven aan kinderen is mijn passie en dat doe ik al vele jaren met
veel plezier. Tot snel!

Meester Sjoerd

Beste allemaal,

Mijn naam is Sanne Adema. Vanaf eind augustus
2021 woon ik in Zwitserland en zal ik werkzaam
zijn bij de Oranje Koe.

Afgelopen schooljaar ben ik afgestudeerd tot
docent maatschappijleer aan de Hogeschool van

Amsterdam. Ik heb tijdens deze opleidingen op verschillende
middelbare scholen in Nederland stage gelopen en gewerkt. Het jaar
voordat ik naar Zwitserland verhuisde ben ik werkzaam geweest binnen
het Praktijkonderwijs. Hier gaf ik naast burgerschap/maatschappijleer
ook rekenen en Nederlands.

Naast mijn werk vind ik het erg leuk om te reizen, te wandelen en te
tennissen. Ik kijk er naar uit om mijn onderwijscarrière in Zwitserland
voort te zetten.

Sanne Adema



Oudercommissie

Op elke locatie van de Oranje Koe zijn er
één of meerdere ouders in de
oudercommissie actief. Er is momenteel
een vacature in 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 dit 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.

Overzicht bijzondere data 2021-2022

Cultuuractiviteiten
● zaterdag 28 augustus: De Oranje Koedag
● zaterdag 30 oktober: Kinderboekenweek
● 29 november, 1, 2 december: Sinterklaas (tijdens de les)
● 3, 5, 6 januari: schaatsen (tijdens de les)
● eind januari: nationale voorleesdagen (deel van de les)
● zaterdag 19 maart: thematische cultuurdag
● zaterdag 18 juni: schoolreisje

Voor ouders:
● zaterdag 28 augustus: barbecue tijdens De Oranje Koedag
● eerste helft september: online informatieavonden (met docent)
● onder voorbehoud: maandag 20 september:

online jaarvergadering / ouderbijeenkomst (met bestuur)
● 7, 9, 10 februari: tienminutengesprekken n.a.v. januari-rapport
● waarschijnlijk in mei: Groot Dictee der NTC

Toetsen en rapporten:
● (de meeste toetsen worden tijdens de les afgenomen)
● 26 januari: januari-rapport VO
● 31 januari, 2, 3 februari: januari-rapport groep 1 t/m 8
● 3, 10 mei: CNaVT-examens voor kandidaten voortgezet onderwijs
● 21 mei: toetsdag voor groep 4 t/m VO totaal
● 29 juni: juni-rapport VO
● 4, 6, 7 juli: juni-rapport groep 1 t/m 8

Vakanties en vrije dagen:
● (op 13 en 27 september gaan de lessen in Zumikon wél door)
● 11 t/m 24 oktober: herfstvakantie
● 20 december t/m 2 januari: kerstvakantie
● 14 t/m 27 februari: sportvakantie
● 11 april t/m 1 mei: voorjaarsvakantie
● 25, 26 mei: Hemelvaart
● 6 juni: Pinksteren
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Nieuwe locatie donderdag + VO

De Tsjechische school heet ons van harte
welkom in hun fijne gebouw, op een
steenworp afstand van station Oerlikon.
Adres: Binzmühlestrasse 81, 8050 Zürich.
Parkeren kan in de parkeergarage van de
grote Coop (Center Eleven). Ook de
lessen op locatie van het voortgezet onderwijs zijn voortaan hier.

Groepen en leerkrachten

De verdeling van de groepen is dit schooljaar als volgt:

Zumikon Wädenswil Zürich
Oerlikon

Zürich Oerlikon
voortgezet onderwijs

maandag
16 - 18.30 u

woensdag
15 - 17.30 u

donderdag
16 - 18.30 u

woensdag
19 - 21 u

kleuters:
juf Delfine

Freizeitzentrum
beneden

kleuters:
juf Esther

hoge gebouw,
1e verdieping

kleuters:
juf Esther

lokaal beneden

basispakket:
juf Janneke

online + Oerlikon

groep 3 + 3-4:
juf Esther

Schulhaus Juch,
beneden

groep 3 + 3/4:
juf Sofie

hoge gebouw,
beneden

groep 3 + 3/4:
juf Mariska

lokaal rechts

totaalpakket:
juf Delfine

online + enkele
keren in Oerlikon

groep 4:
juf Ymke

Schulhaus Juch,
beneden

groep 4 + 6:
meester Sjoerd

hoofdgebouw,
boven rechts

groep 4 + 6:
juf Janneke

lokaal rechts

groep 6 + 7 + 8:
meester Sjoerd

Freizeitzentrum
boven

groep 5:
juf Ymke

blauw gebouw

groep 7 + 8:
juf Delfine

lokaal links

assistent:
juf Sanne

groep 7 + 8:
juf Delfine

hoofdgebouw,
boven links

assistent:
juf Sanne

assistent:
juf Sanne +
juf Janneke

De leerkrachten zullen vóór de eerste les een e-mail naar de ouders
sturen, zodat jullie weten hoe je hen kunt bereiken.



Oproep: kleuterspeelgoed gezocht!

Voor dit 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.
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; poppetjes van PlayMobil of Lego
● Poppenkastpoppen / handpoppen / handdieren
● Speelgoedkassa, winkelspulletjes
● 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, bouwhelm,
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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