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Laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. 
 
Koningsspelen, sponsoren loop 
 
 
22 april 2016,  09.15 uur,  230 leerlingen stromen samen in de pauzen hal van de  
Grundschule  in Gildehaus. Ebba van dansschool Jobman heeft al een paar weken geoefend  
om de danspassen van het liedje “Hupsakee” met alle leerlingen te dansen. 
Het is elk jaar weer genieten, te zien hoe leerlingen met verschillende nationaliteiten samen 
met elkaar dansen en plezier hebben.  
Voordien hadden de leerlingen in hun eigen klas met elkaar ontbeten. 
 
’s Middags om 14.30 uur viel het startschot voor de sponsorloop.  
Op onze site ntc-obergrafschaft.nl kunt u een aantal foto’s bekijken. Verschillende kinderen 
hebben inmiddels een prijsje gehad. Er waren prijzen voor de meest gelopen rondjes en voor 
leerlingen die het meeste geld hadden opgehaald in de onder-, midden- en bovenbouw. En 
natuurlijk waren er nog een aantal poedelprijzen. 
Sponsorgeld en de verkoop van koffie en taart brachten samen een totaalbedrag van €2015,00 
in de NTC-kas. 
 

 
Prijsuitreiking sponsorloop tijdens schoolreisje (hoogste bedrag). Boven- en middenbouw. 
 
In deze nieuwsbrief willen wij nog een keer alle ouders en 
leerlingen die deze middag tot een groot succes hebben gemaakt 
van harte bedanken.  
 
 



Ouderenquête schooljaar 2015-2016 
 
Er zijn 32 formulieren terug gekomen, waarvan een aantal uit gezinnen waar 2 kinderen 
deelnemen. 
Het bestuur is redelijk tevreden met dit resultaat, ook de uitkomsten zijn in totaliteit positief. 
Op de eerste ouderavond van het nieuwe schooljaar zal de enquête op de agenda staan.  
 
Eindtoets basisonderwijs 
 
Op 19, 20 en 21 april hebben 7 leerlingen van groep 8 mee gedaan aan de eindtoets 
basisonderwijs. 
Wij willen hier de Duitse scholen voor bedanken, deze maakten het mogelijk dat de leerlingen 
op 2 ochtenden de toets konden maken. Nu was 1 lesmiddag voldoende om de toets zonder 
tijdsdruk, maar vooral op - 2 dagen -  goed uitgerust te maken. 
De Brug is erg trots op jullie en de behaalde resultaten.  
Wij wensen jullie voor de toekomst heel veel succes. 
 
Schoolreisje 
 
Op 7 juni gingen 78 leerlingen, 12 hulpouders en 4 leerkrachten op schoolreis. 
Na een gezellige en spannende - vooral voor de kinderen van groep 1 en 2 - busreis, konden 
de leerlingen in het museum Wonderryck op onderzoek uitgaan. De jongsten hadden een 
speurtocht door het museum en de andere groepen konden o.a. onder begeleiding een braakbal 
openen. Ook in de tuin viel er voor de leerlingen veel te beleven. 
Om 11.30 uur zat iedereen weer in de bus om naar de speeltuin Denekamperstraat 59 te rijden 
hier kregen de leerlingen een patatje met ranja. 
Moe en voldaan kwamen we om 13.00 uur weer in Gildehaus aan.  
 
Ook hier weer een dank je wel aan allen die hebben 
bijgedragen om dit schoolreisje mogelijk te maken. 
 
Team 
 
Juf Nelleke zal het volgend schooljaar niet meer voor De Brug werken. Ze heeft aangegeven 
dat de twee werkvelden die ze momenteel heeft niet meer met elkaar te combineren zijn. Wij 
vinden het jammer dat ze stopt, maar respecteren haar beslissing. We wensen haar verder alle 
goeds voor de toekomst.  
Vanuit het team zullen 3 leerkrachten deelnemen aan de jaarlijkse bijscholing georganiseerd 
door de NOB. Deze is van 17 Juli t/m 19 juli in Veldhoven. 
 
De groepen 
 
De leerlingen hebben allemaal ontzettend hard gewerkt. Het was een kort schooljaar en toch  
zijn de meeste groepen bij het laatste thema in het taalboek. Knap hoor! 
Een groot compliment voor onze leerlingen. 
 
 
 
 



Het volgend schooljaar 
 
Voor het schooljaar 2016-2017  hebben we 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  8 augustus starten. Let op: groep 3 niet 
Dit geldt ook voor de leerlingen die naar de Realschule en het Burg Gymnasium gaan.  
 
LET OP: 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 15 augustus 
 
De aangemelde kinderen zullen op de eerste schooldag 4 augustus (groep 3 op maandag  
8 augustus) 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 (alle groepen) en 
starten op maandag 8 augustus voor alle groepen met uitzondering van groep 3, 
deze leerlingen beginnen een week later op maandag 15 augustus. 
 
Bardel  
Op dit moment kunnen wij nog niet vast leggen op welke dag de lestijden in Bardel zijn. 
Wanneer wij meer weten zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren. 
 
KITA Sonnenschein  en Löwenzahn 
Op dinsdag 9 augustus van 14.00 tot 17.00 uur is op Sonnenschein de eerste les. 
De eerste les op Löwenzahn is  woensdag 10 augustus 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. 
En natuurlijk vindt u deze informatie en nog veel meer op onze site ntc-obergrafschaft.nl 

 
Het hele jaar waren er weer ouders, grootouders en bestuursleden 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.  
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. 

 
Via	de	mail	en	in	het	hoesje	van	het	rapport	heeft	u	in	een	brief	de	informatie	ontvangen	
over	de	verhoging	van	de	ouderbijdrage.		
Inmiddels	zijn	er	al	enkele	positieve,	bevestigende	reacties	van	ouders	binnen	gekomen.	

Bestuur, ouderraad, sponsorcommissie, leesmoeders  en IT-vader 

Nieuws	vanuit	het	bestuur	



	
We zouden eigenlijk altijd vakantie moeten hebben. We zijn ervoor 
geschapen. Maar waar moet je dan nog naar verlangen? 
Simon Carmiggelt	
	
Wij	wensen	u	en	uw	familie	een	welverdiende	en	fijne	vakantieperiode.		
	
Team	“De	Brug”	


