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Nieuwsbrief  1 

 

Oproep: Dringend zijn wij op zoek naar lees-ouders/grootouders  

               Het mogen ook oudere scholieren, kennissen of buren zijn, die  

               het  leuk vinden om met een leerling te lezen.  

               Informatie: Ine Hardt tel.: 0160 93869151 of  

               i.hardt@ntc-obergrafschaft.nl 

 
Start schooljaar 2017-2018 

Wij starten het schooljaar met circa 110 leerlingen, hier zijn we heel erg trots op. Met 
name in groep 3 zijn veel nieuwe aanmeldingen, dit jaar zijn er veel Duitse ouders die 
hun kinderen hebben aangemeld. 
Dit betekent dat wij groep 3 daar waar het mogelijk is met 2 leerkrachten, en/of met 
ondersteuning van 1 onderwijsassistent of leesmoeder gaan draaien, zodat alle 
leerlingen op niveau de lessen krijgen aangeboden. 
Groep 1 en 2 op Sonnenschein en groep 7/8 in Gildehaus zijn  momenteel nog klein, 
we gaan er vanuit dat hier nog een paar leerlingen bij komen. 
 

20 augustus “ Dorfsfest” van 11.00 – 17.00 uur.  

Ook wij doen mee en kunnen nog wel wat hulp gebruiken. 14.08.2017, 
20.00 uur vergadering bij Diana Pluk. 
U bent van harte uitgenodigd om erbij te komen, wanneer u zondag een 
tijdje kunt helpen zou dit heel mooi zijn.  
Laat het ons weten!  De opbrengst gaat in de sponsorpot! 
 
Wat te doen als uw kind een les niet bij kan wonen? 

Om maximaal te kunnen profiteren van het onderwijs vragen wij uw volledige 
medewerking en motivatie om uw kind deze uren volop deel te laten nemen aan de 
lessen! In geval van ziekte en/of artsbezoek hebben wij natuurlijk begrip voor een 
afmelding! 
Afmelden graag via de mail van de leerkracht of het secretariaat van de Grund-und 
Hauptschule en Bardel ,of in het geval van groep 1 en 2 via Kindergarten 
Sonnenschein of Kindergarten Löwenzahn. 
Inehardt55@gmail.com of moniquereimer@hotmail.com 
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Personele zaken 

Ook dit jaar verwelkomen we een nieuwe aanwinsten voor ons team. 
 
Ilona Brinkman woont in Gildehaus en is vanaf het begin van dit schooljaar 
werkzaam voor De Brug. Ilona heeft Nederlands gestudeerd en heeft afgelopen juli 
aan de cursus van het NOB deelgenomen en ze start vanaf heden met een 
bekwaamheidstraject wat betreft basisonderwijs. Ze zal dit jaar samen met Ine in Bad 
Bentheim starten.   
 
Vanaf september zal ook Marlies Heijne deel gaan uitmaken van ons team. Ze 
woont in Oldenzaal en is hier ook 3 dagen werkzaam als leerkracht op een 
basisschool. Marlies gaat de donderdag les geven aan de groep 3, 4 en ’ s middags 
groep 5 op onze school.  
Anika Neeseker zal vanaf 14 aug. voor een periode van 4 weken bij ons stage 
lopen.  Ze studeert in Berlijn “Angewandte Kindheitswissenschaften” . 
 
Wij wensen Ilona, Marlies en Anika een fijne tijd op “De Brug 

 
Intakebeleid 

De Brug is een basisschool, die bedoeld is voor Nederlandstalige en Duitse 
leerlingen, met de nationaliteit van een van de 27 lidstaten van de Europese Unie, 
van 4 tot 14 jaar oud (we bieden sinds vorig jaar ook Voortgezet Onderwijs aan) die 
naast de lessen op de lokale dagschool, de NTC-lessen volgen. We willen met onze 
school een brug slaan naar het Nederland dat in de harten van onze ouders en 
leerlingen en in geografisch opzicht zo dichtbij ligt, maar op cultureel en taalkundig 
gebied zo ver weg! Ouders van nieuwe leerlingen en kinderen in groep 3 krijgen de 
komende weken een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden 
de intakeformulieren ingevuld en de doelen en verwachtingen van u als ouders en 
van ons als school besproken. U krijgt nog een definitieve datum en een tijdstip van 
ons. 
 

Nieuwe boeken!!!  

Nu is het dan zover, nadat we vorig jaar voor groep 4 de nieuwe taalboeken hebben 
aangeschaft hebben we dat nu ook in de vakantie voor de groepen 5,6,7 en 8. 
Voor groep 7 en 8 hebben we niet zoveel boeken nodig, omdat het aantal leerlingen 
hier geringer is. Met deze nieuwe methode kunnen we nog beter ingaan op de 
individuele leerbehoefte van uw kind en zijn erg enthousiast om hiermee aan het 
werk te gaan. We hopen dat leerkracht en leerling met veel plezier zullen werken in 
deze nieuwe methode. Tijdens de ouderavond kunt u er een kijkje innemen en zullen 
wij de nieuwe boeken nader toelichten. 

 
Kinderboekenweek 

Ook dit jaar vindt de kinderboekenweek weer plaats en wel van 4  t/m 15 oktober. De 
kinderboekweek bestaat ieder jaar uit een ander thema en dit jaar is het thema 
‘’gruwelijk eng’’!! Tijdens het tien dagen durende evenement zijn er in heel Nederland 
allerlei activiteiten rond het kinderboek. Wij gaan dit vieren na de herfstvakantie, 
omdat de Kinderboekenweek tijdens deze vakantie valt. Later zult hier nog een 
uitnodiging voor ontvangen. U kunt vrijdagmiddag  20 okt al vast in uw kalender 
noteren. De site www.kinderboekenweek.nl geeft u hierover meer informatie.  



 

Lesrooster 2017 - 2018 
De scholen in Nederland hebben nog vakantie, zowel Marlies als Bart 
beginnen dus pas eind augustus. De lessen worden door Monique en Ine over genomen. 

 

Groep 1 en 2 

A.Woensdag  13.30 -16.30 uur 
B.Dinsdag 14.00 -17.00 uur 

 

Monique Segerink 
Femke wijnhoven 

 

A. Kita Löwenzahn 
B. Kita   

     Sonnenschein 

Groep 3  

Maandag 11.35-12.20 uur 

Dinsdag 11.35-12.20 uur 
Woensdag 11.35-12.20 uur 

Donderdag 11.35-12.20 uur 

 

Ine Hardt 

Monique Segerink 
Ine Hardt 

Marlies Heijne/Ine 

 

GHS-Gildehaus 

Groep 4  

Maandag 12.25-13.10 uur 
Dinsdag 12.25-13.10 uur 

Donderdag 12.25-13.10 uur 
Vrijdag 11.35-12.20 uur 

 

Monique Segerink 
Monique Segerink 

Marlies Heijne 
Ine Hardt 

 

GHS-Gildehaus 

Groep 5  

Maandag 12.25 – 13.10 uur 
Woensdag  12.25 – 13.10 

Donderdag 14.15 – 15.45 uur  

 

Ine Hardt 
Ine Hardt 

Marlies Heijne 

 

GHS-Gildehaus 

Groep 6 

Donderdag 12.25 -13.10 uur 
                 14.15 -15.45 uur 

Vrijdag       12.25 13.10 uur 

 

Ine Hardt 
Monique Segerink 

Ine Hardt 

 

GHS-Gildehaus 

Groep 7 en 8 
Dinsdag 14.15 - 16.30 uur 

 
Monique Segerink 

 
GHS-Gildehaus 

Groep 3,4,5,6 en 8 
Bad Bentheim 

Maandag 14.15 - 15.45 uur 

Woensdag 14.15 - 15.45 uur 

 
Ine Hardt/Ilona 

Brinkman 

Ine Hardt/Ilona 
Brinkman 

 
Grundschule Bad 

Bentheim 

Voortgezet onderwijs 
Donderdag  16.00 – 17.30 

 
Bart Rikhof 

 
GHS-Gildehaus 

 
 
Team “De Brug” 



Vakantierooster 2017 -2018 
 

Wij volgen als NTC-De Brug het vakantierooster van de dagscholen in Gildehaus, 
Bad Bentheim. Dit betekent ook voor de kinderen van de groepen 1 en 2, 
Sonnenschein en Löwenzahn, dat op deze dagen geen NTC-lessen gegeven 

worden.  
Op Bardel hanteert men een ander vakantierooster, veranderingen m.b.t. de 

lestijden zullen wij tijdig met de  betrokken leerlingen en ouders communiceren.   
In sommige gevallen kunnen lessen worden verplaatst, b.v. wanneer er teveel 
uitval dreigt. U wordt dan natuurlijk vooraf geïnformeerd! 

Per locatie kan in overleg met de desbetreffende leerkracht afgeweken worden  
het rooster. 

 

Maandag 02-10 t/m vrijdag 13-10-2017 

 
Maandag 30-10 en dinsdag 31-10-2017 
 

Vrijdag 22-12-2017 t/m vrijdag 06-01 2018 
 

Donderdag 01.02 en vrijdag 02-02-2018 
 
Maandag 19-03- t/m dinsdag 03-04-2018 

 
Maandag 30-04 en dinsdag 01.05.2018 

 
Donderdag 10-05 en vrijdag 11-05-2018 

 
Maandag 21-05 en dinsdag 22-05-2018 
 

Donderdag 28-06 t/m woensdag 08-08-2018 

Herfstvakantie 

 
Reformatiedag 
 

Kerstvakantie 
 

Halfjaarvakantie 
 
Paasvakantie 

 
Tag der Arbeit 

 
Hemelvaart 

 
Pinksteren 
 

Zomervakantie 
 

Belangrijk: Donderdag 21-12-2017 vinden alle lessen plaats.  
 

 
Hieronder al bekende data’s waarop voor bepaalde klassen de NTC-
lessen uitvallen: 

Woensdag: 31-01-2018: geen NTC-les  i.v.m. rapporten op Duitse dagschool     
Woensdag: 27-06-2018: geen NTC-les  i.v.m. rapporten op Duitse dagschool. 

(Wijzigingen voorbehouden) 
 
Andere belangrijke data voor in de agenda: 

In week 38 ouderavond in samenwerking met de ouderraad 
Vrijdag  20-10-2017, Kinderboekenweek projectmiddag groep 1 t/m 8 

Dinsdag 5 december 2017, groot Sinterklaasfeest op de GHS! 
Op dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 februari 2018: 10 min. 
oudergesprekken.  

Koningsspelen 20-04-2018 
Dinsdag 19 juni, Schoolreisje 2018  

Voor al deze activiteiten krijgt u t.z.t de precieze informatie 
 

 


