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Laatste nieuwsbrief voor de vakantie. 
 
Volgend schooljaar 
 
Het	  schooljaar	  2015-‐2016	  	  is	  in	  vergelijking	  met	  het	  afgelopen	  schooljaar	  erg	  kort.	  
Wij	  hebben	  daarom	  besloten	  niet	  op	  het	  Ganztagangebot	  van	  de	  GHS	  	  en	  de	  Grundschule	  in	  
Bad	  Bentheim	  te	  wachten	  en	  de	  NTC-‐lessen	  voor	  de	  groepen	  1,2,4,5,6,7	  en	  8	  al	  vanaf	  
maandag	  7	  september	  starten.	  
	  
Dit	  geldt	  ook	  voor	  de	  leerlingen	  die	  naar	  de	  Realschule	  en	  het	  Burg	  Gymnasium	  gaan.	  	  
	  
Voor	  de	  groepen	  3	  in	  Bad	  Bentheim	  en	  Gildehaus	  	  zijn	  er	  	  meteen	  aan	  het	  begin	  van	  het	  
schooljaar	  ouderavonden,	  hier	  zal	  iemand	  van	  ons	  aanwezig	  zijn	  om	  vragen	  te	  
beantwoorden.	  	  
De	  lessen	  voor	  groep	  3	  (klas	  1)	  beginnen	  in	  ieder	  geval	  maandag	  14	  september	  
De	  aangemelde	  kinderen	  zullen	  op	  de	  eerste	  schooldag	  3	  september,	  (groep	  3	  op	  maandag	  	  
7	  september)	  een	  lesrooster	  met	  daarop	  de	  dagen	  en	  de	  tijdstippen	  waarop	  uw	  kind	  les	  
heeft	  mee	  krijgen	  naar	  huis	  	  
	  
Bad	  Bentheim	  
De	  lestijden	  	  zijn	  op	  maandag	  en	  woensdagmiddag	  van	  14.15	  –	  15.45	  uur	  en	  starten	  op	  
maandag	  7	  september	  voor	  alle	  groepen	  (klassen)	  met	  uitzondering	  van	  groep	  3.	  
(Zie	  boven)	  
	  
Bardel	  	  
De	  lessen	  in	  Bardel	  starten	  op	  woensdag	  2	  september	  	  in	  het	  7e	  uur.	  	  
Verder	  gaat	  het	  hier	  op	  4	  september	  in	  het	  6e	  en	  7e	  uur.	  Dit	  zijn	  de	  2	  vaste	  	  
Lesdagen	  voor	  de	  leerlingen	  in	  Bardel.	  
	  
KITA	  Sonnenschein	  	  en	  Löwenzahn	  
Op	  dinsdag	  1	  september	  van	  14.00	  tot	  17.00	  uur	  is	  op	  Sonnenschein	  de	  eerste	  les.	  
De	  eerste	  les	  op	  Löwenzahn	  is	  2	  september	  van	  13.30	  –	  16.30	  uur.	  
	  
U	  krijgt	  van	  ons	  	  aan	  het	  eind	  van	  de	  zomervakantie	  een	  mail	  met	  daarin	  het	  
definitieve	  lesrooster.	  Daar	  waar	  wij	  geen	  mail	  adres	  hebben	  zullen	  we	  het	  	  aan	  
de	  leerling	  meegeven.	  
	  



Wandelavond	  2015	  
 
Op	  donderdag	  18-‐06-‐2015	  zijn	  we	  met	  een	  groep	  van	  16	  volwassenen	  en	  20	  kinderen	  vanaf	  
de	  Gildehauser	  Mühle	  gaan	  wandelen.	  	  
het	  weer	  was	  goed	  en	  de	  route	  voerde	  ons	  grotendeels	  door	  de	  „Bürgergarten",	  onderweg	  
was	  er	  een	  pauze	  waar	  een	  gezonde	  snack	  en	  iets	  te	  drinken	  werd	  aangeboden.	  De	  nog	  niet	  
geheel	  vermoeide	  kinderen	  konden	  hier	  schommelen	  en	  klimmen.	  
Om	  19.30	  uur	  was	  iedereen	  moe	  maar	  voldaan	  weer	  bij	  de	  Gildehauser	  Mühle,	  alle	  kinderen	  
kregen	  een	  oorkonde	  en	  een	  waterijsje.	  
De	  deelnemers	  waren	  het	  er	  over	  eens	  dat	  ze	  volgend	  jaar	  zeker	  weer	  meedoen.	  
	  
Wij	  	  wil	  iedereen	  die	  is	  komen	  wandelen	  bedanken,	  maar	  ook	  de	  ouders	  die	  de	  organisatie	  
op	  zich	  hebben	  genomen	  hartelijk	  dank.	  De	  organisatoren	  zitten	  
volgend	  jaar	  te	  denken	  aan	  misschien	  wel	  een	  “Wandel	  ?????daagse”	  
	  
Schoolreisje 
 
Op	  8	  juli	  zijn	  wij	  met	  78	  leerlingen	  op	  schoolreisje	  geweest.	  De	  bus	  reed	  richting	  Oldenzaal	  
om	  bij	  Kinderboerderij	  “de	  Höfte”de	  groepen	  1,2,3	  en	  4	  met	  de	  hulpouders	  uit	  te	  laten	  
stappen,	  de	  leerlingen	  	  van	  de	  groepen	  5,	  6,	  7	  en	  8	  met	  hulpouders	  reden	  verder	  naar	  
Enschede	  waar	  ze	  1	  uur	  onder	  leiding	  van	  een	  trainer	  konden	  “bounzen”.	  	  
	  
Zonder	  hulp	  van	  ouders	  is	  zo’n	  schoolreisje	  niet	  te	  doen,	  en	  naar	  de	  reacties	  van	  de	  kinderen	  
te	  oordelen	  heeft	  iedereen	  het	  erg	  naar	  de	  zin	  gehad.	  
Wij	  hopen	  dat	  het	  voor	  jullie	  niet	  alleen	  werken	  was,	  maar	  dat	  jullie	  ook	  nog	  een	  beetje	  
konden	  genieten.	  
	  
Na	  afloop	  van	  het	  schoolreisje	  kregen	  wij	  juffen	  een	  present	  overhandigd.	  
Van	  „de	  verwenbon“	  zal	  een	  ieder	  van	  ons	  zeer	  zeker	  genieten.	  Via	  deze	  weg	  
willen	  we	  alle	  ouders	  en	  leerlingen	  hiervoor	  bedanken	  	  
Bedankt! 
 
Kopie	  paspoorten	  
Tijdens	  de	  voorbereiding	  van	  het	  schoolreisje	  bleek	  dat	  wij	  nog	  niet	  alle	  kopieën	  van	  de	  
paspoorten	  hebben.	  Deze	  kopieën	  hebben	  we	  ook	  nodig	  voor	  de	  aanvraag	  van	  de	  subsidie.	  
Wanneer	  u	  dit	  nog	  niet	  heeft	  ingeleverd,	  wilt	  u	  dit	  dan	  alsnog	  inleveren	  bij	  één	  van	  de	  
leerkrachten.	  Dank	  u	  wel!	  	  
 

 
Het	  hele	  jaar	  waren	  er	  weer	  ouders	  actief	  om	  onze	  school	  “De	  Brug”	  te	  ondersteunen.	  
Elke	  week	  kwamen	  er	  leesmoeders	  met	  leerlingen	  lezen	  en	  op	  de	  laptops	  zat	  oefenmateriaal,	  
zodat	  de	  leerlingen	  ermee	  konden	  werken.	  	  
	  
Alle	  leerlingen	  profiteren	  van	  deze	  ondersteuning	  door	  ouders.	  	  
Wij	  hopen	  dat	  er	  ook	  in	  het	  komend	  schooljaar	  	  weer	  ouders	  zijn	  die	  ons	  willen	  	  helpen.	  	  
De	  school	  “De	  Brug”	  kan	  niet	  functioneren	  zonder	  uw	  enthousiasme,	  hulp	  en	  inzet.	  

Bestuur, ouderraad, sponsorcommissie, leesmoeders  en IT-vader 



Team	  	  
	  	  
Juf	  Monique	  is	  vanaf	  30	  juni	  t/m	  31	  oktober	  met	  zwangerschapsverlof.	  Wij	  wensen	  haar	  	  
samen	  met	  haar	  man	  Gerben	  en	  zoon	  Floris	  een	  prettige	  en	  mooie	  tijd.	  
	  
Gelukkig	  hebben	  we	  Bart	  Rikhof,	  leerkracht/kindercoach	  gevonden	  die	  na	  de	  zomervakantie	  
een	  aantal	  uren	  van	  Monique	  zal	  overnemen.	  	  Aan	  het	  begin	  van	  het	  schooljaar	  zal	  hij	  zich	  
aan	  ouders	  en	  leerlingen	  voorstellen.	  
	  
	  
Nieuws	  vanuit	  het	  bestuur	  
	  
Met	  ingang	  van	  1	  juli	  2015	  heeft	  Karin	  Korten	  het	  bestuur	  van	  de	  NTC-‐O	  verlaten,	  	  dit	  omdat	  
zij	  geen	  binding	  meer	  met	  onze	  school	  heeft	  nu	  haar	  kinderen	  niet	  meer	  de	  NTC-‐lessen	  
volgen.	  Wij	  danken	  haar	  voor	  haar	  inzet	  voor	  onze	  school,	  vooral	  tijdens	  de	  opstartfase	  in	  
2009/2010	  heeft	  zij	  veel	  werk	  verzet.	  	  
Joop	  Hesselink	  neemt	  als	  nieuw	  bestuurslid	  	  haar	  taken	  over	  in	  het	  bestuur	  van	  NTC-‐	  
Obergrafschaft,	  van	  harte	  welkom,	  Joop.	  
Op	  20	  juli	  was	  er	  een	  informatieavond	  over	  de	  verhoging	  van	  de	  ouderbijdrage	  m.i.v.	  
1	  augustus.	  Aan	  de	  aanwezige	  ouders	  werd	  uitleg	  gegeven	  over	  de	  nodige	  verhoging	  i.v.m.	  
het	  stoppen	  van	  de	  subsidie	  na	  2016	  en	  de	  vragen	  van	  de	  ouders	  werden	  beantwoord.	  
Vanuit	  het	  bestuur	  willen	  wij	  allen	  bedanken	  die	  zich	  ingezet	  hebben	  voor	  een	  plezierig	  en	  
fijn	  NTC-‐schooljaar	  2014/2015.	  
	  
	  
Koningsspelen	  2015	  
	  
In	  totaal	  hebben	  bijna	  1.250.000	  kinderen	  en	  meer	  dan	  6.000	  scholen	  meegedaan	  aan	  de	  
Koningsspelen.	  En	  volgens	  ons	  heeft	  iedereen	  het	  enorm	  naar	  de	  zin	  gehad.	  Wilt	  u	  ook	  
onze	  dank	  overbrengen	  aan	  alle	  ouders,	  vrijwilligers	  en	  anderen	  die	  geholpen	  hebben	  de	  
Koningsspelen	  2015	  tot	  zo’n	  groot	  succes	  te	  maken?	  	  	  
Koningsspelen	  2016	  
De	  organisatie	  van	  de	  Koningsspelen	  is	  op	  dit	  moment	  met	  verschillende	  partijen	  in	  
gesprek	  over	  de	  uitvoering	  van	  de	  Koningsspelen	  2016.	  Daarom	  is	  de	  datum	  voor	  de	  
Koningsspelen	  2016	  voorlopig	  vastgesteld	  op	  vrijdag	  22	  april	  2016,	  de	  laatste	  vrijdag	  
vóór	  Koningsdag.	  We	  vragen	  u	  om	  deze	  datum	  alvast	  vrij	  te	  houden!	  Wij	  zullen	  er	  alles	  
aan	  doen	  om	  met	  onze	  partners	  er	  weer	  mooie	  editie	  voor	  alle	  kinderen	  van	  te	  maken	  
Namens	  de	  organisatie	  van	  de	  Koningsspelen,	  
	  
Vriendelijke	  groet,	  

	  
Richard	  Krajicek	  
	  
In	  de	  eerste	  oudervergadering	  van	  het	  schooljaar	  2015	  -‐2016	  zullen	  we	  samen	  moeten	  
kijken	  hoe	  wij	  deze	  Koningsspelen	  vorm	  gaan	  geven.	  



	  
Groepen	  
	  
Het	  schooljaar	  2014-‐2015	  was	  een	  lang	  schooljaar	  en	  onze	  leerlingen	  hebben	  ontzettend	  
hard	  gewerkt.	  In	  bijna	  alle	  groepen	  hebben	  we	  9	  	  van	  de	  10	  thema’s	  kunnen	  bewerken.	  Het	  
is	  een	  grote	  prestatie,	  dat	  wanneer	  anderen	  naar	  huis	  gaan	  onze	  kinderen	  nog	  naar	  de	  NTC-‐
les	  komen.	  De	  aanwezigheid	  ligt	  voor	  het	  merendeel	  van	  de	  leerlingen	  bij	  98%	  -‐-‐	  dit	  is	  
GEWELDIG!	  
	  
Lisa	  ten	  Barge,	  Rafael	  Budel,	  Emma	  van	  Dijk,	  Lieven	  en	  Ingmar	  Jogems,	  	  Laura	  Namasivayam,	  
Roos	  Molenaar,	  Emil	  op	  de	  Weegh	  en	  Carmen	  Zeggelink	  hebben	  inmiddels	  de	  resultaten	  	  van	  
de	  eindcito	  groep	  8	  	  gekregen	  en	  mogen	  hierop	  erg	  trots	  zijn.	  Van	  harte	  GEFELICITEERD!	  
Het	  hoogste	  aantal	  punten	  dat	  gehaald	  kon	  worden	  is	  550	  1	  van	  onze	  leerlingen	  heeft	  548	  
punten.	  
Vanaf	  groep	  3	  	  en	  een	  aantal	  vanaf	  groep	  1	  bezochten	  4	  uur	  per	  week	  het	  NTC-‐onderwijs.	  
Knap	  gedaan!	  	  Wij	  wensen	  jullie	  allen	  voor	  de	  toekomst	  veel	  succes.	  
	  
Wij	  wensen	  u	  en	  uw	  familie	  een	  welverdiende	  en	  fijne	  vakantieperiode.	  	  
	  
Team	  “De	  Brug”	  
	  
“Als je tegen iemand in een taal spreekt die hij begrijpt 
  gaat dat naar zijn hoofd. 
  Als je met hem in z’n eigen taal spreekt  
  gaat dat naar zijn hart”. 
   Nelson Mandela 
 
 


