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Nieuws vanuit de groepen 

 
Alle groepen werken inmiddels bijna een halfjaar met de nieuwe uitgave van Taal Actief 3; 
grotendeels met succes! 
De leerlingen worden geconfronteerd met taalkundige begrippen, spreuken, gezegden en 
spreekwoorden. Dit is soms lastig en vereist dat de leerling goed leest.  
	
Om dit te bevorderen beginnen de lessen van de groepen 6, 7 en 8 met het lezen van een boek, 
waarin de leerlingen elke les verder lezen.	
De leerlingen die nog extra oefening nodig hebben lezen met de juf.  
In de groepen 4 en 5 beginnen wij met een Nieuwsbegrip-tekst, deze gaat altijd over de 
actualiteit van dit moment. We lezen op tijd, alle leerlingen lezen omstebeurt een zin. We 
beginnen op maandag en kijken op donderdag/vrijdag hoe de leerlingen de tijd konden 
verbeteren. Deze vorm van lezen (Ralfi) motiveert de leerling en doordat de tekst vaker 
gehoord en gelezen wordt, herkennen de leerlingen de woorden eerder. We hopen op deze 
manier het leesonderwijs naar een hoger niveau te brengen. 
Wanneer de tijd het toelaat kijken we het bijpassende filmpje. 
 
Citotoetsen 

 
Misschien heeft u van uw kind al wat gehoord, maar de afgelopen weken zijn we bezig 
geweest met de AVI/DMT-toetsen. In deze toetsen wordt er gekeken naar het technisch 
leesniveau van uw kind.  
Tijden de AVI-testen moeten de leerlingen zo snel mogelijk zonder fouten een tekst lezen en 
bij de DMT-test moeten de leerlingen zoveel mogelijk woorden foutloos lezen in drie minuten. 
Het is goed om te zien dat veel leerlingen hun best hebben gedaan en weer een aantal stappen 
voorwaarts hebben gemaakt met het lezen.  
 
In januari zijn dan de CITO-woordenschattoetsen aan de beurt. 
 
Nieuws vanuit de ouderraad 

 
Actief betrokken zijn bij NTC de Brug? Dat kan in de ouderraad. 
 
De ouderraad – de naam zegt het al – bestaat alleen uit ouders. Over de taken van de 
ouderraad (OR) is niets vastgelegd in de wet. Leden van de OR organiseren activiteiten op 
school, zoals feesten voor de kinderen en ieder jaar aan het begin van het schooljaar een 
informatieavond. Een andere belangrijke taak van de ouderraad is het gevraagd of ongevraagd 
adviseren van de directie. Ook kan de ouderraad bemiddelen tussen de ouders en de school. 



We komen ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar, wat altijd heel gezellig is. Even bijpraten, 
ervaringen uitwisselen en natuurlijk ter voorbereiding op de taakverdeling van o.a. het 
Sinterklaasfeest, het Paasfeest en de informatieavond.  
Voel je je aangesproken om actief betrokken te zijn bij de NTC? Met name nu ook steeds 
meer kinderen van Duitse ouders les volgen bij NTC zouden we het waarderen en leuk vinden 
dat een Duitse ouder zich aanmeldt voor de ouderraad. Aanmelden kan via onze voorzitter 
Pebriana Hoekman. Je kunt een mail sturen naar ouderraad@ntc-obergrafschaft.nl 
 
 
Fijne feestdagen en een gelukkig 2018 namens de ouderraad! 
Pebriana Hoekman, Jennifer Hazelhoff, Marloes de Groot, Birgit Meeder en Carin Zeggelink 
 
 
Sinterklaasfeest. 

 
Sinterklaasje kom maar binnen… zongen 65 kinderen van "De Brug" op 5 december in de 
pauzehal van de Grundschule. 
Al sinds twee weken werd door veel leerlingen het Sinterklaasjournaal bekeken en was men 
benieuwd of het boek en de pakjes weer opgedroogd waren, nadat op hoge zee alles in het 
water viel. Voor de Duitse leerlingen was het super spannend, want dit was hun eerste 
ontmoeting met Sinterklaas en Zwarte Piet. 
Na een uurtje zingen, rijmen, dansen, vragen stellen en natuurlijk een cadeautje en pepernoten 
gingen Sinterklaas en Zwarte Piet weer richting Nederland. 
Dag Sinterklaasje, dag Sinterklaasje… en weer werd er luidkeels gezongen. 
 
Nieuws uit de sponsorcommissie 

 
NTC Knobeln 
Op 8 en 9 december hebben wij weer deelgenomen aan het Nikolausknobeln in Gildehaus en 
Bad Bentheim. Ondanks de winterse weersomstandigheden was het weer gezellig en hebben 
wij een mooie opbrengst van € 1250,- bij elkaar weten te halen. 
Dankzij de bijdrage van Advinez is dit jaar een groot deel van de inkoop gesponsord. 
Hiervoor nogmaals hartelijk bedankt! 
 
Tevens ook onze dank aan alle ouders die hebben geholpen met de voorbereidingen, het 
inpakken van de pakketten en het knobelen in Gildehaus en Bad Bentheim. 
 
De GN geeft dit jaar aan alle Grundschulen in de Grafschaft een bijdrage van € 200,-. Op 21 
december zullen wij deze feestelijk in ontvangst nemen.    
 
De sponsorcommissie 
 
Vanuit het Bestuur 
 
Van de NOB kregen wij het bericht dat er vanaf 2018 weer subsidie gaat komen, nog is niet 
duidelijk om hoeveel geld het gaat, maar het klinkt super goed 
 
Wij als bestuur van de NTC-obergrafschaft wensen alle leerlingen, ouders en leerkrachten 
fijne feestdagen en een voorspoedig 2018. 
 



 
Vanuit het team 
 
Tijdens de sinterklaasmiddag hebben wij als leerkrachten een leuk cadeau aangeboden 
gekregen van de ouderraad namens alle ouders. Graag willen wij jullie hiervoor hartelijk 
bedanken. Dank jullie wel! Ook hebben we met een hapje en een drankje de dinerbon besteed. 
Het was reuze gezellig. Ook hiervoor hartelijk dank! 
 
Voor wie het nog niet gehoord heeft, Monique is zwanger en zal na de paasvakantie met 
zwangerschapsverlof gaan. Wij feliciteren haar en haar gezin met deze gezinsuitbreiding. 
Dit betekent ook dat er in het rooster een aantal veranderingen zullen plaatsvinden. 
 
Het is duidelijk geworden dat Femke de kleuters op Sonnenschein niet meer gaat draaien. Ine 
heeft dit tijdelijk overgenomen, maar zal hier vanaf januari mee stoppen om beschikbaar te 
blijven voor inval. Om hier een oplossing voor te vinden hebben we een nieuwe leerkracht 
gevonden. 
 
Vanaf januari gaat Annemarie Olthof voor “De Brug” werken, ze heeft al eens een dagje 
meegedraaid. Ze werkt tevens 2 à 3 dagen op een bassischool in Oldenzaal en wil hiernaast 
graag een nieuwe uitdaging. Annemarie zal vanaf januari groep 7/8 overnemen van Monique 
op de dinsdagmiddag, zodat Monique de kleuters op Sonnenschein kan overnemen.  
Na de paasvakantie zal Annemarie op dinsdag groep 3 en 4 ook gaan draaien. Annemarie en 
Monique zullen 9 januari 2018 de les nog samen draaien voor de overdracht en 16 januari 
2018 zullen Ine en Monique dit doen voor de Sonnenscheingroep.  
	
Diana heeft aangegeven niet structureel in een groep te willen werken, ze blijft wel voor 
eventuele invaluren aan de school verbonden. Diana super bedankt voor jouw inzet! 
 
We hebben nu besloten op maandag in het 6e uur groep 4 en 5 samen te voegen. In beide 
groepen wordt er gelezen dit kunnen we dus samen doen. Verder zal iedere groep op eigen 
niveau een spellingsles maken. De spellingscategorie is hetzelfde, alleen de woorden zijn voor 
groep 5 moeilijker. 
 
Het is nog niet helemaal duidelijk maar waarschijnlijk komt Femke niet terug. 
Wij wensen haar op de nieuwe werkplek veel succes. Bedankt voor jouw inzet op “De Brug”. 
 
 
Wij als team willen iedereen die zich dit jaar op welke manier dan ook heeft ingezet voor “De 
Brug” bedanken. 
 
Wacht niet op een goede dag, maar probeer er zelf een te maken! 
 
Wij wensen u en uw kinderen fijne feestdagen en voor 2018 heel veel mooie momenten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Team NTC-De Brug     
Email i.hardt@ntc-obergrafschaft.nl 
Website: www.ntc-obergrafschaft.nl 




