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10 minuten gesprekken 

 

De 10 minuten zijn geweest en we hebben met bijna alle ouders een 
gesprek kunnen voeren. Fijn, dat u als ouder de tijd neemt om te horen 

hoe uw kind zich ontwikkelt. Wij als team ervaren deze gesprekken als 
waardevolle ondersteuning voor het begeleiden van uw kind. 

 

Oliebollen  

 

Op “Rosenmontag” 27 februari heeft Dilek samen met een aantal 
enthousiaste ouders van oud NTC-leerlingen en een Duitse mevrouw thuis 

oliebollen gebakken voor de leerlingen op de Grund- en Hauptschule in 
Gildehaus. De opbrengst was €218.00.  Voor de betrokken ouders was het 

een avontuurlijke en gezellige ochtend. Hartelijk dank aan Dilek en 
ouders die dit mogelijk maakten. 

 

Cito eindtoets groep 8 

 

Op 18 ,19 en 20 april vindt dit jaar de eindtoets basisonderwijs in 
Nederland plaats. Tien leerlingen van onze school gaan rond deze dagen 

ook de eindtoets doen. De leerlingen kunnen deze toets waarschijnlijk 

gedeeltelijk tijdens de ochtenduren van de Duitse dagschool maken. 
Juf Monique zal de planning met de leerlingen en de ouders 

communiseren. 
 

Paasmiddag 

 
De ouderraad plant voor vrijdag 7 april van 15:00 tot 16:30 uur een 

paasmiddag. 
Binnenkort krijgt uw kind hiervoor de uitnodiging mee naar huis. 

 

Koningsspelen/sponsorloop 

 

De Koningsspelen worden dit jaar in Nederland op 21 april gevierd.  
Deze datum valt in de Duitse paasvakantie. De sponsorcommissie heeft 

daarom besloten de Koningsspelen en de sponsorloop naar vrijdag 28 april 
te verschuiven. Wij zullen in de week voorafgaand aan 28 april met de 

leerlingen een broodmaaltijd nuttigen. Van Ilona Brinkman 



(sponsorcommissie) krijgt u binnenkort meer informatie m.b.t. 

bovenstaand evenement 
 

Nieuwe laptops 

 
We weten dat de digitalisering niet meer weg te denken is uit ons 

dagelijks leven. Daarom hebben wij 10 nieuwe laptops aangeschaft 
om ook tijdens de NTC-uren de leerlingen te leren werken aan en met 

digitale middelen. In het voortgezet onderwijs maken de leerlingen ook 

hun toetsen digitaal. Deze aanschaf is mede mogelijk gemaakt door het 
geld wat we hebben verdiend tijdens de “Knobelactie” 

Verder willen wij Erwin Meeder hartelijk bedanken, hij heeft alle laptops  
voorzien van de nodige soft-ware. Helemaal TOP! 

 

Voortgezet onderwijs  

 

NTC de Brug gaat verder en door ! 
 

Al jaren verzorgt NTC De Brug lessen Nederlandse Taal en Cultuur in deze 
regio. 

Enthousiaste verhalen, betrokken ouders en leerlingen die weten welke 
meerwaarde de NTC heeft op dit moment, maar vooral ook straks. 

 
Dit jaar zijn we met elkaar een pilot gestart voor het NTC op het 

Voortgezet Onderwijs (VO). Op een schoolniveau van T/Havo (Nederlands 
niveau) gaan we aan de slag.  

 
De leerlingen die nu in deze klas zitten hebben elkaar wel eerder gezien, 

allemaal ooit NTC gevolgd, of een Nederlandse achtergrond maar hebben 

niet samen groep 8 gedaan op De Brug.  
Het is dus een nieuwe groep die elke week bij elkaar komt voor de lessen. 

De lessen zijn duidelijk anders dan de lessen van de basisschool, want ze 
krijgen een deel herhaling, dus we slaan ook opdrachten over.  

Een deel is zelf-ontdekkend leren, samen werken en samen de juiste 
oplossingen zoeken, en we hebben ook een deel digitaal. 

Dit is echt nieuw voor ons allemaal en geeft dus ook de nodige 
probleempjes. Gelukkig hebben we nu nieuwe laptops en werkt het 

allemaal een stuk vlotter. 
(Vlotter wil niet zeggen dat het allemaal al vlekkeloos gaat hoor ;) 

Gelukkig zijn de jongeren met elkaar een leuke en gezellige groep die 
samen gaan werken aan twee jaren aanvullend NTC. 

We hopen aan het eind van het tweede jaar een erkend certificaat of 
diploma te kunnen behalen zodat de jongeren in Nederland ook hun 

vervolg studie zouden kunnen oppakken. 

Hoever zijn we er al mee? Wat kunnen we al ? En wat wordt er van de 
leerlingen verwacht ? Dat zijn vragen die we ons gaan stellen. 

Daarom gaan we in mei een proef-examen afnemen, waaruit we een 



eerste meetpunt halen, en waar we hopen te zien wat we nog moeten 

gaan doen voor het echte eindstuk volgend jaar. 
Hiervoor komen officiële examinatoren uit Nederland !! 

We merken dat de jongeren de motivatie om door te gaan hebben en dat 

ze ook prima zichzelf kunnen motiveren om de uren te volgen. 
De omgeving vraagt ook veel van ze, denk maar aan de opdrachten van 

hun eigen school, maar ook aan de sport en vrije tijd. Deze is ook enorm 
belangrijk om goed te kunnen functioneren. 

We proberen het zo leuk mogelijk te maken, maar de tijd is beperkt en we 
willen wel resultaat zien. Dus NTC gaat verder en door ! 

 
Hopelijk horen jullie van onze studenten hoe ze het vinden en kunnen we 

straks zeggen dat dit een geslaagde periode is en een welkome aanvulling 
op het NTC-onderwijs in deze regio. 

 

CNaVT 

 

Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) biedt een kans aan 
leerlingen die geen staats- of internationaal examen afleggen. Het is een 

internationaal erkend certificaat voor leerlingen die buiten het 
Nederlandse taalgebied Nederlands leren. Tot heden toetste men alleen 

oudere leerlingen 16 en 17 jarigen. Nu is het zo dat er steeds meer NTC-
leerlingen in het buitenland leven en deze leerlingen al vroeger een van de 

Europese referentie kaders zouden kunnen halen. Het CNaVT wil nu dit 

jaar een toetsing gaan doen voor jongeren van 12 t/m 16 jaar om te 
kijken of dit ook daadwerkelijk zo is.  

Onze school mag deelnemen aan dit proefexamen er zijn dan ook geen 
kosten aan verbonden, nadien weten de leerlingen welk taalniveau 

ze hebben. Meester Bart zal met de betrokken leerlingen en ouders  
de nodige afspraken maken. 

Wij houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen. 
Op de volgende web-site  http://cnavt.org kunt u meer lezen over het 

CNaVT. 
 

Schoolreisje 

  
Het schoolreisje vindt plaats op dinsdag 13 juni, 08:00 – 13:00 uur, 

deze datum kunt u alvast in uw kalender noteren. De uitnodiging hiervoor 
komt t.z.t. 

 

Lesuitval 

 

Van dinsdag 2 mei t/m 5 mei vindt op GHS Gildehaus het circus project 
plaats. We hebben besloten in deze week het 5e en 6e uur uit te laten 

vallen. Op dinsdagmiddag 2 mei, groep 7/8 (14:00 – 16:15 uur) en 
donderdagmiddag 4 mei, groep 5 (14:15 -15:45 uur), gaat de les gewoon 

door. 

http://cnavt.org/


Team 

 

Juf Femke gaat vanaf deze week ook nog op een andere school werken. 
Wij wensen haar veel succes en plezier met haar nieuwe baan.  

Ze blijft op maandagmiddag groep 6 en op dinsdagmiddag groep 1 en 2  
voor ons werken.  

Onderstaand ziet u wie de andere uren gaat overnemen. 
maandag   6e uur groep 4 juf Monique 

donderdag 5e uur groep 3 juf Ine 

donderdag 6e uur groep 4 meester Bart  
Een ieder bedankt voor het spontaan overnemen van de uren. 

 

Cito toetsen 

 

Momenteel zijn we bezig met de begrijpend lezen toetsen, in de komende 
weken zal ook nog de woordenschat en het technisch lezen getoetst 

worden. Voor de leerlingen is dit soms lastig en vraagt hoogste  
concentratie en dit dan ook nog aan het eind van een schooldag. 

We proberen de leerlingen daarom soms te verrassen met spelletjes of 
iets lekkers.  

 
Wij wensen u alvast fijne Paasdagen en een goede vakantie. 

 
Met vriendelijke groet, Team-“De Brug” 


