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Koningsspelen 2019
Twee weken later dan in Nederland hebben de leerlingen van De Brug met hun vriendjes en
vriendinnetjes van de Duitse school de Koningsspelen gevierd. Dit i.v.m. de paasvakantie op
12 april in Duitsland. Anders dan andere jaren was er dit jaar geen sponsorloop.
Spelen, bewegen maar vooral plezier hebben was het motto. Natuurlijk was er ook iets te
drinken en te eten.
Met een stempelkaart konden de kinderen verschillende attracties uitproberen. En met een
volle stempelkaart mocht je ook nog eens grabbelen.
Het was in alle opzichten een SUPER geslaagde middag.
Basisschooleindtoets
Op donderdag 2 mei hebben 5 leerlingen van De Brug deelgenomen aan de eindtoets
basisonderwijs. Eind mei kwamen de resultaten. De leerlingen zaten net iets onder
of zelfs boven het gemiddelde in Nederland. Een topprestatie met “maar” 4 uur Nederlandse
les per week! Nogmaals hartelijk gefeliciteerd!
Ook de ouders die hun kind elke week weer konden motiveren om naar de les te komen,
willen wij bedanken voor hun inzet en feliciteren met het behaalde resultaat van jullie kind.
Sinds de thema-avond meertaligheid weten wij hoe belangrijk het is, dat een kind niet alleen
in huis Nederlands (thuistaal) spreekt, maar dat juist de schooltaal bijdraagt tot het
ontwikkelen van een goed taalniveau. Ook het op jonge leeftijd kunnen ontwikkelen van meer
talen wordt door allerlei onderzoeken als erg waardevol bevestigd.
Pizza eten groep 7 en 8
Het is inmiddels een traditie geworden dat de leerlingen van groep 7 en 8 gezamenlijk het
schooljaar afsluiten. Wij eten/bakken dan pizza’s. Voor de leerlingen van groep 8 is dit de
afsluiting van hun basisschooltijd. De leerlingen die naar andere schoollocaties zijn gegaan,
zien elkaar hier weer terug. Even weer naar de GHS waar alles begon.
Bezoek NOB en thema-avond meertaligheid
Donderdag 13 juni hebben 2 onderwijsdeskundige van de NOB (Nederlands Onderwijs
Buitenland) onze school bezocht.
Om 10:00 uur zijn wij gestart en na een korte kennismaking zijn we begonnen met het
bespreken van verschillende thema’s.
Op veel vragen hebben wij een antwoord gekregen ook zullen wij een aantal vraagstukken
binnen het team verder uitwerken. Zo is er gesproken over de Meertaligheid, de

groepsindelingen met de bijbehorende locaties en de gediplomeerde leerkrachten binnen onze
school, alsook de lesmethodes die we gebruiken. Daarnaast hebben we gehoord dat veiligheid
en geborgenheid een belangrijke basis is om te kunnen ontwikkelen.
Na de lunch kwam het bestuur erbij om zich over de vernieuwde kaders i.v.m. het naderende
schoolinspectiebezoek te informeren.
‘s Avonds ging het verder met de informatieavond meertaligheid.
Wat heb je nodig om een kind meertalig op te voeden? Hoe doe je dat? Hoe zorg je voor een
goed begin? En hoe houd je het in stand?
Barbara en Kim hebben een voor veel ouders herkenbare, duidelijke en informatieve
presentatie gehouden over meertaligheid.
Mochten er nog vragen zijn kunt u altijd contact opnemen de met
NOB https://www.stichtingnob.nl

Schoolreisje
Op woensdag 26 juni zijn we met 65 kinderen op schoolreis gegaan. Dit schoolreisje zou in
het teken staan van ridders, maar vanwege de verwachte hitte van 36 graden hebben we dit
aangepast naar een water-activiteit. Om 8.00 uur zijn we gestart met een gezamenlijk ontbijt
en vervolgens zijn de kinderen fanatiek bezig gegaan met de wateractiviteiten. Er was een
tobbedans- en waterstormbaan en er was een apart hoekje ingericht voor de jongste
kinderen. De kinderen zelf hadden ook waterpistolen, waterballonnen en allerlei ander
waterspeelgoed bij zich. Met veel enthousiasme hebben ze zich hiermee vermaakt. Om 11.00
kwam er een ijskar langs, waarbij alle kinderen zelf een smaakje konden uitkiezen.
Vervolgens hebben we om 11.30 uur de ochtend afgesloten. De kinderen waren moe, maar
voldaan!

Team
Annelies Brouwer heeft de vervanging erop zitten. Wij bedanken haar hartelijk voor deze
kortstondige en spontane inzet. Zij blijft beschikbaar als invalkracht.
Voor het komend schooljaar hebben wij contacten met een leerkracht uit Nederland, zij
zal het team komen versterken. Hierover meer aan het begin van het schooljaar.
Meester Bart heeft in Nederland op school meer uren gekregen, mooi voor meester Bart
minder mooi voor ons. Dit betekent dat hij de Bardel uren niet meer kan draaien. De uren
voor het Voortgezet Onderwijs zal hij voorlopig nog blijven geven tot het moment dat wij een
geschikte andere leerkracht hebben gevonden.
Juf Monique komt terug uit haar ouderschapsverlof en zal ook weer meer uren gaan werken.
Op 8,9,10 juli gaan juf Monique en juf Ine, meester Bart en Joop Hesselink (bestuur) naar de
bijscholing vanuit NOB, zodat wij als school op de hoogte blijven van de nieuwe
ontwikkelingen.

Voortgezet Onderwijs CNaVT
De uitslagen van de afgenomen CNaVT examens zijn nog niet binnen. Wij zullen u zo snel
mogelijk informeren over de resultaten..
Momenteel kunnen wij nog niet inschatten hoeveel leerlingen volgend jaar deelnemen.
Dit hangt deels af van de behaalde resultaten van het laatste examen en hoeveel nieuwe
aanmeldingen wij krijgen.
Schooljaar 2019-2020
Voor het schooljaar 2019-2020 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 in de week van maandag 19
augustus. Let op: groep 3/klas 1 niet.
Voor de leerlingen die naar de 5. en 6. klas van de Hauptschule, de Realschule en het Burg
Gymnasium gaan is nog niet bekent op welke dag en welke locatie de les zal plaatsvinden.
Met de betrokken ouders/leerlingen zullen wij, nadat het rooster van de Duitse school bekent
is, contact opnemen.
LET OP: Voor groep 3 in Gildehaus is meteen aan het begin van het schooljaar een
ouderavond, hier zal iemand van ons aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.
De lessen voor groep 3 (klas 1) beginnen in ieder geval maandag 26 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 8 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 19 augustus.
Bardel
Op Bardel zijn de lessen op donderdag in het 5.6. en 7. uur en wij beginnen op donderdag 29
augustus.
KITA Sonnenschein en Löwenzahn
Op dinsdag 20 augustus van 14.00 tot 17.00 uur is op Sonnenschein de eerste les.
De eerste les op Löwenzahn is woensdag 21 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 op onze site ntc-obergrafschaft.nl
Met vriendelijke groet,
Het NTC-team.

