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Nieuwsbrief nr. 4
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Wij willen u informeren over de laatste
ontwikkelingen en alvast iets vertellen over het nieuwe schooljaar 2018-2019.
Koningsspelen
Vrijdag 21 april stond in het teken van de Koningsspelen, waaraan onze NTC-school ook dit
jaar weer vol enthousiasme heeft deelgenomen. ’s Ochtends hebben onze NTC-kinderen net
als alle kinderen op de basisscholen in Nederland gedanst op “Okido”. ’s Middags stond in
het teken van de sponsorloop, oud-Hollandse spelletjes, de kleedjesmarkt, enz. Kortom een
gezellige middag voor jong en oud met een oranje tintje. Bij deze namens de
sponsorcommissie nogmaals dank aan alle ouders die hebben geholpen om deze middag tot
een succes te maken. De opbrengst van de sponsorloop en de catering was 1700 euro. Met dit
bedrag worden deze zomer een nieuw digibord en twee whiteboards aangeschaft voor de
NTC-lokalen in de GHS.
Nieuws vanuit het team
Op 24 april is juf Monique bevallen van dochter Charlotte. Dit is inmiddels alweer een tijdje
geleden en we kunnen zeggen dat het goed gaat met moeder en dochter.
Wij wensen Monique en haar gezinnetje een mooie en gezonde toekomst.
Het is nog niet helemaal duidelijk met hoeveel uur ze in het volgend schooljaar terugkomt.
Wel zeker is dat juf Ellen (groep 1/2, Löwenzahn) niet als vaste kracht voor ons blijft werken.
Voor inval kunnen wij haar altijd bellen. Wij bedanken haar hartelijk voor haar inzet.
Juf Annemarie groep 3,4,7 en 8 zal na de zomervakantie ook niet vast voor ons werken, wel
wil ze als invalkracht voor ons actief blijven.
Diana Pluk, die altijd klaarstond om daar waar nodig te helpen, is met haar gezin naar
Nederland verhuisd. “De brug” zal haar ontzettend gaan missen. Wij wensen de familie Pluk
een goede start en een mooie tijd in Nederland.
Schoolreisje 5 juni
In alle vroegte verzamelden we ons op dinsdag 5 juni bij de Grundschule te Gildehaus. Met
zo’n 75 leerlingen en 15 begeleiders kon de dag beginnen!
We hadden een vol programma. Allereerst bezochten we de MuseumFabriek (voorheen:
Museum TwentseWelle). Hier werd de groep gesplitst. Groep 1 en 2 kregen een rondleiding
bij de weefgetouwen, kwamen erachter waar kleding eigenlijk van gemaakt wordt en mochten
hun eigen weefwerkje knutselen. Groep 3 en 4 werden door de museumdocent rondgeleid en
zagen hoe het weven eraan toe ging en gaat, bekeken de expositie ‘Vliegen’ en mochten
daarna nog even vrij rondlopen om het museum te ontdekken. Groep 5 t/m 8 bezocht de
expositie ‘Frankenstein, ik denk dus ik ben’ over het maakbare leven en hoe kunstmatige
intelligentie, augmented reality en virtual reality een rol gaan spelen in de toekomstige
samenleving.
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Na een korte pauze in de foyer van het museum stond de bus alweer klaar om ons naar het
tweede gedeelte van het schoolreisje te begeleiden. Na een ‘omweggetje’ kwamen we aan bij
Kinderboerderij Enschede-Noord. Hier werden patatjes en snacks bezorgd en konden we nog
even spelen en knuffelen met de dieren voordat we weer richting Gildehaus togen.
Iedereen die erbij was, bedankt voor de gezelligheid en de hulp! Het was een geslaagde dag!
Eindtoets basisonderwijs
Een week later dan in Nederland – de post kwam te laat – hebben vier leerlingen op dinsdag
24, woensdag 25 en donderdag 26 april deelgenomen aan de eindtoets basisonderwijs.
Niet met alle resultaten waren we tevreden, ook hier zien wij dat het om één toetsmoment
gaat. De Brug is trots op jullie. Het is niet vanzelfsprekend dat je zes jaar lang vier uur extra
naar school gaat. Top! Wij wensen jullie voor de toekomst heel veel succes.
Eén leerling kon zijn resultaten meenemen naar Nederland om daar in het Nederlands
voortgezet onderwijs op hetzelfde niveau in te stromen, waar hij hier in Duitsland ook zat.
CNaVT-examens B2
Educatief Startbekwaam, het klinkt best moeilijk…
Het is een examen voor volwassenen 18 + of jongeren 16+ aan het einde van het secundair of
voortgezet onderwijs in het buitenland die eventueel willen starten met een studie in
Nederland.
Er worden verschillende onderdelen gecombineerd en getoetst.
 Luisteropdrachten waarna de jongeren een verslag of brief moesten gaan schrijven.
 Lezen van een korte tekst waarbij een reactie moest worden geschreven.
 Gesprekken voeren en presentaties geven, waarbij je minimale informatie hebt en zelf
moet zorgen dat je deze zo goed mogelijk kunt uitleggen.
 De hoofdgedachte achterhalen en de gedachtegang volgen van informatie in
geschreven teksten.
 Informatie, argumenten, standpunten en conclusies selecteren, vergelijken en
begrijpen.
Ach, in alle talen doe je dit op eenzelfde manier, dus het valt best mee toch?! NOU NEE!!
Het oefenen heeft heel veel tijd in beslag genomen, en zodra het examen er dan echt is, gieren
de zenuwen door je heen. Echt waar! Het is toch echt anders in het echt!
Gelukkig heeft de tijdsdruk het ons niet lastig gemaakt, op dat moment is er ruim voldoende
van. De tijd maakt het ons nu wel lastig, want wachten is nooit leuk…
We hopen de uitslagen half/eind juli te ontvangen.
Trots op wat de leerlingen van het voortgezet onderwijs allemaal hebben gedaan, hoop ik dat
ze allemaal kunnen zeggen dat ze geslaagd zijn. Duimen !!
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Hoor je van mensen dat ze in Nederland naar school willen en ook CNaVT examens willen
doen?
NTC De Brug heeft hiervoor de mogelijkheid, ook zonder lessen. Eventueel individueel of in
een kleine groep met een aantal examentrainingen per onderwerp.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met inehardt55@gmail.com
Opgave kan gedurende het hele jaar. Examens zijn 1x per jaar begin mei.
Kwaliteitsimpuls vanuit NOB
Vanuit de stichting NOB kregen alle NTC-scholen de mogelijkheid een bedrag van €2500,00
besteden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Voorwaarde: het geld moet
aantoonbaar ten goede komen aan het onderwijs, bijvoorbeeld door besteding aan scholing,
lesmateriaal of ICT-infrastructuur, en besteed worden in kalenderjaar 2018. Verder mag het
niet gebruikt worden voor structurele kosten.
Met dit bedrag en een aanvulling vanuit het NTC-O bestuur hebben wij Kiene Klanken
(interactieve houten klankstempelset) met tien tablets gekocht.
De leerlingen van groep 3 hebben er de afgelopen weken mee gewerkt en zijn laaiend
enthousiast.
De tablets kunnen we natuurlijk ook voor andere leerprogramma’s gebruiken.
Mocht u meer willen weten over Kiene Klanken kunt zich onder https://publicationshg.cld.bz/Brochure-Kiene-en-Klasse-Klanken/16 informeren of ons aanspreken.
Vanuit het bestuur
Terugkeer leerlinggebonden subsidie vanaf 2018
Vanaf 2018 ontvangen alle bij NOB aangesloten scholen weer een leerlinggebonden subsidie,
vergelijkbaar met de situatie zoals die voor afschaffing van de aanvullende subsidie per 1
januari 2017 was. Het kabinet trekt hier jaarlijks 3 miljoen euro voor uit. Het vorige kabinet
besloot om deze subsidie per 1 januari 2017 volledig te laten vervallen. In de jaren hieraan
voorafgaand was het subsidiebedrag reeds aanzienlijk verlaagd. Ook de nieuwe
leerlinggebonden subsidie zal duidelijk lager zijn dan voorheen, maar maakt het wel mogelijk
dat ook dit jaar de ouderbijdrage niet verhoogd hoeft te worden.
Het volgend schooljaar
Voor het schooljaar 2018-2019 hebben we besloten niet op het Ganztagangebot van de GHS
Gildehaus en de Grundschule in Bad Bentheim te wachten. De NTC-lessen voor de groepen
1,2,4,5,6,7 en 8 starten op maandag 13 augustus. Let op: groep 3 niet
De leerlingen die naar de 5. en 6. klas van de Hauptschule, de Realschule en het Burg
Gymnasium gaan, hebben hun eerste les op dinsdag 14 augustus 14:00 – 16:15 uur
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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 20 augustus.
Wij gaan ervan uit dat de lestijden voor de verschillende klassen op de Grund- en
Hauptschule Gildehaus blijven zoals ze zijn, dit is nu nog niet met zekerheid te zeggen.
Wanneer wij hierover meer duidelijkheid hebben, wordt u geïnformeerd.
Zeker is dat alle aangemelde kinderen op de eerste schooldag 9 augustus (groep 3 op maandag
13 augustus) een lesrooster krijgen met daarop de dagen en de tijdstippen waarop uw kind les
heeft.
Bad Bentheim
De lestijden zijn op maandag en woensdagmiddag van 14.15 – 15.45 uur (alle groepen) inloop
vanaf 14:00 uur. De eerste les is maandag 13 augustus met uitzondering van groep 3,
deze leerlingen beginnen een week later op maandag 20 augustus.
Bardel
Op Bardel zijn de lessen op donderdag in het 5.6. en 7. uur, en wij beginnen op donderdag 23
augustus.
KITA Sonnenschein en Löwenzahn
Op dinsdag 14 augustus van 14.00 tot 17.00 uur is op Sonnenschein de eerste les.
De eerste les op Löwenzahn is woensdag 15 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 mailadres hebben zullen we het aan de leerling
meegeven.
Natuurlijk vindt u deze informatie en nog veel meer binnenkort op onze website
www.ntc-obergrafschaft.nl
Bestuur, ouderraad, sponsorcommissie, leesmoeders en IT-vader
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.
Je haalt het beste uit de anderen niet door hen het vuur na aan de schenen te leggen, maar door
het vuur in hun binnenste aan te wakkeren.
Wij wensen iedereen een heerlijke tijd met mensen waar je van houdt, waar je alles mee kunt
delen.
Team “De Brug”

