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10 minuten gesprekken 

 
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” 12 februari heeft Dilek, voor de tweede keer op rij, 

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 €235.00. Hartelijk dank 
aan Dilek en team die dit mogelijk maakten.  

 

Team 

 

Juf Monique gaat vanaf 4 april met zwangerschapsverlof. Wij wensen haar 
nog een paar rustige weken tot aan de geboorte van haar derde kindje. 

Voor daarna een gezellige kraamtijd met haar gezinnetje. 
Het  is de bedoeling dat zij  er aan het begin van het volgend schooljaar 

weer is.  
Vanaf april gaat juf Ellen Rödel – Vos werken op De Brug, wij wensen 

haar een fijne tijd. Zij werkt ook op een school in Oldenzaal. Zij zal groep 
1 en 2  Löwenzahn van Juf Monique overnemen. 

Onderstaand ziet u wie de andere uren gaat overnemen. 
dinsdag in het 5e en 6e uur juf Annemarie,  

            groep 1 en 2 Sonnenschein juf Ine 

woensdag groep 1 en 2, juf Ellen 
donderdag 5e en 6e uur juf Ine 

donderdag 7e en 8e uur juf Ine 
 

Cito eindtoets groep 8 
 

Op 17 ,18 en 19 april vindt dit jaar de eindtoets basisonderwijs in 
Nederland plaats. Vier leerlingen van onze school gaan deze dagen ook de 

eindtoets maken. De leerlingen kunnen deze toets gedeeltelijk tijdens de 



ochtenduren van de Duitse dagschool maken. De planning zal met de 

betreffende leerlingen en ouders gecommuniceerd worden.  
 

Koningspelen 2018 
 
Vrijdag 20 april doen we met het NTC weer mee aan de koningsspelen.  

's Ochtend krijgen de kinderen op school het koningsontbijt en wordt in de 
Pausenhalle op het Koningslied gedanst. 's Middags staat vanaf 14 uur bij 

de Ostmühle de sponsorloop gepland, met een kleedjesmarkt, oud-
Hollandse spelletjes, een springkussen, Kaffee und Kuchen enz. De 

bedoeling is om hier weer een super gezellige, oer-Hollandse middag van 
te maken. 

Om dit wederom tot een succes te maken zijn we nog op zoek naar hulp 

ouders. Wie wil er helpen bij het opbouwen van de stormbaan, de oud-
hollandse spelletjes, taarten bakken en verkopen, stempelen bij de 

sponsorloop, enz? Geef je op bij een van de NTC leraren of via email; 
Joop_Hesselink@gmx.net. 

 
 

Enquête sponsorcommissie. 
 
De sponsorcommissie heeft afgelopen maand onderzocht wat het 

draagvlak onder de NTC-ouders voor sponsoractiviteiten. Tijdens de 10 
minuten gesprekken, zijn enquêtes uitgedeeld, hiervan is een twintigtal 

ingevuld retour gekomen. Centraal stond de vraag of ouders bereid zijn 
actief deel te nemen aan sponsoractiviteiten, zoals de sponsorloop tijdens 

de koningspelen en het Knobeln op de kerstmarkten in Gildehaus en Bad 
Bentheim. Afgelopen jaren zijn deze activiteiten opgezet door een kleine 

groep actieve ouders, om dit voort te kunnen zetten is er echter bredere 
ondersteuning van meer ouders nodig. 

Uit de analyse is het volgende gebleken; 

 
Ongeveer de helft van de ouders geeft aan actief te willen deelnemen aan de activiteiten  
van de sponsorcommissie.  De andere helft geeft aan liever maandelijks een kleine extra 
bijdrage te betalen. 



 
Er zijn slechts enkele ouders met goede contacten binnen bedrijven, welke 

benaderd zouden kunnen worden voor sponsoring. 
Met betrekking tot het draagvlak van de sponsor-activiteiten is gevraagd 

per activiteit of men dit een waardevolle toevoeging vindt voor het NTC 

(3), of men als ouder zou willen helpen bij de organisatie (4) en of men 
zou willen helpen als hulpouder (5). De onderstaande figuur geeft het 

opgetelde resultaat weer. 
 

 

 
 

De meerderheid van de ouders geeft aan de Koningspelen (16 van 20) en 

het Knobeln in Gildehaus (14 van 20) als waardevolle toevoeging te 
ervaren. Het Knobeln in Bad Bentheim scoort duidelijk lager (7/20). Iets 

minder dan de helft (24/60) van de ouders wil helpen als hulpouder bij de 
diverse activiteiten. Ongeveer een kwart geeft aan te willen helpen bij de 

organisatie (16/60). 
12 enquêteformulieren zijn ingeleverd met naam, telefoonnummer en/of 

e-mail adres. Indien u heeft aangeven te willen helpen bij één van de 
activiteiten, dan zullen we u hier ter zijner tijd voor benaderen. Per 

activiteit zal dan worden beoordeeld of de groep voldoende groot is om de 
activiteit door te laten gaan.  



Onze NTC school is én blijft voor een belangrijk deel afhankelijk van de 

enthousiaste ondersteuning van ouders. Samen maken we er een succes 
van en werken we aan de ontwikkeling van de Nederlandse taal en cultuur 

van onze kinderen. Wij rekenen op jullie hulp hierbij! 

 
Namens de sponsorcommissie, 

Joop Hesselink 
 

Cultureel uitje Voortgezet onderwijs  

 
Vrijdag 2 maart om 9.00 uur was het zover. Veertien leerlingen van het 

voortgezet onderwijs van NTC-school ‘De Brug’ en drie begeleiders 
stonden klaar voor vertrek op het perron van station Hengelo (OV). De 

reis ging naar het Binnenhof te Den Haag. 
‘Vanwege kapotte bovenleidingen moesten we maar liefst vier keer 

overstappen, maar dat mocht de pret niet drukken. Om 12.00 uur 
kwamen we aan in Den Haag en hadden we nog een uurtje de tijd om 

samen te lunchen. Na een lekker broodje stonden we om 13.00 uur klaar 
bij Pro Demos om politiek Den Haag te gaan verkennen. Tijdens de 

rondleiding door de verschillende gebouwen op het Binnenhof werden de 
leerlingen op een uitdagende en informatieve manier uitgenodigd na te 

denken en vragen te stellen. De leerlingen waren van mening dat het 
absoluut niet saai was! 

Om 16.30 uur waren we klaar en was er nog even de tijd om in groepjes 

de stad in te gaan en wat te shoppen. Na de spits gingen we weer op huis 
aan. Gelukkig waren alle bovenleidingen weer gerepareerd en ging het 

non-stop huiswaarts. 
 

We hebben een leuke en leerzame dag gehad met zijn allen!’ 
 

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.  

Van 1 mei t/m 15 mei doen 9 leerlingen van De Brug mee aan het examen 
Educatief Startbekwaam B2, dit niveau is voorwaarde om in Nederland te 

kunnen studeren, het spreekt voor zich dat de leerling in Duitsland het 
Abitur heeft afgesloten. Wij wensen onze leerlingen veel succes. 

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. 

 

http://cnavt.org/


Schoolreisje groep 1 t/m 8 

  

Het schoolreisje vindt plaats op dinsdag 19 juni, 08:00 – 13:00 uur, 
deze datum kunt u alvast in uw kalender noteren. De uitnodiging hiervoor 

komt t.z.t. 
 

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, het 

kijken van een film, of iets lekkers 

 
Wij wensen u alvast fijne Paasdagen en een goede vakantie. 

Op woensdag 4 april zijn de NTC-lessen weer op de bij u  
vertrouwde tijden. 

 
Met vriendelijke groet, Team-“De Brug” 


