
 

 

www.ntc-obergrafschaft.nl 

Stichting NTC-Obergrafschaft 

Nederlandse Taal en Cultuur in grensregio Obergrafschaft 

 
Nieuwsbrief 1 
 
Beste ouders, 

In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de lestijden voor uw kind voor 
het schooljaar 2019 – 2020 op de GHS- Gildehaus. 

Wij gaan ervanuit dat u ondanks het “zeer” warme weer heeft kunnen genieten 
van de schoolvakantie.  

Wij zijn er weer helemaal klaar voor en willen er samen met de leerlingen en u 
als ouders weer een prachtig NTC-jaar van gaan maken. 

 
Hieronder vindt u het lesrooster voor het schooljaar 2019-2020. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Grundschule Bad Bentheim 

 

 

Groep 1 en 2 
Sonnenschein 

Löwenzahn 

 
Dinsdag 

Woensdag 

 
14.00 – 17.00 uur 

13.30 – 16.30 uur 

Klasse 1/groep 3 Maandag 
Dinsdag  

Woensdag 
Donderdag 

5. lesuur  (11.35 – 12.20 uur) 
5. lesuur  (11.35 – 12.20 uur) 

5. lesuur  (11.35 – 12.20 uur) 
5. lesuur  (11.35 – 12.20 uur) 

Klasse 2/groep 4    Maandag 

Dinsdag 
Donderdag  

Vrijdag  

6. lesuur  (12.25 - 13.10 uur) 

6. lesuur  (12.25 - 13.10 uur) 

6. lesuur  (12.25 - 13.10 uur) 

5. lesuur  (11.35 – 12.20 uur) 

Klasse 3/groep 5    Maandag  

Woensdag 
Donderdag 

6. lesuur  (12.25 - 13.10 uur) 

6. lesuur  (12.25 - 13.10 uur) 

14.15 - 15.45 uur 

 
 

Klasse 4/groep 6    Donderdag 
Donderdag 

Vrijdag 

6e lesuur  (12.35 – 13.10 uur) 
14.15 - 15.45 uur 

6e lesuur  (12.25 - 13.10 uur) 

Klasse 6/ groep 8 Dinsdag GHS 14.00/14.15 – 16.15 uur. 

Klasse 5,6/groep 7-8 Donderdag, 
 

11.10 – 13.50 uur 

Klasse 1,2,3,4 

Groep 3,4,5,6, 
Groep 7 

 

Maandag 
Maandag 

 

14.00 – 15.45 uur 
14.00 – 16.30 uur 

Klasse 1,2,3,4 

Groep 3,4,5,6 

Woensdag 14.00 – 15.45 uur 



 

Met ingang van dit schooljaar hebben wij twee nieuwe leerkrachten kunnen 
aantrekken. 
Anke Deursen, zij komt uit Oldenzaal en heeft vele jaren in het Nederlands  

basisonderwijs gewerkt. Anke zal in Gildehaus op dinsdag en donderdag in groep 
3,4 en 6 gaan werken. 

Charlotte Winkelhorst, woont in Enschede en zal op woensdagmiddag in Bad 
Bentheim in de combinatiegroep lesgeven.  
 
Verder willen wij u vanuit het team hartelijk bedanken voor de attentie, 

die wij van de ouderraad kregen aangeboden, tijdens het schoolreisje. 
 

Inspectiebezoek 18 en 19 september 

 
Op woensdag 18 november en donderdag 19 september bezoekt inspecteur 

Mevrouw van Montfoort van de Nederlandse schoolinspectie buitenland onze 
school. Zij zal gesprekken voeren met bestuur, directie, leerkrachten ouders en 

leerlingen. Het bijwonen van een aantal lessen op de verschillende locaties staat 
ook op haar programma. 

Wij zullen u informeren over de uitkomst van het inspectiebezoek. 
 

Kinderboeken week 

 
 
Reis mee! is het thema van de Kinderboekenweek 2019. 

Tijdens de Kinderboekenweek is er een grote keuze aan kinderboeken 
in de boekenwinkel. De kinderboeken krijgen een centrale plek. 
Ook wij organiseren op woensdagmiddag 30 oktober een themamiddag 

m.b.t. REIS MEE!  Hiervoor krijgt uw kind binnenkort een 

uitnodiging. 

 

Dringend zijn wij op zoek naar lees-ouders/grootouders deze zouden  

een daadkrachtige ondersteuning kunnen zijn. 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 inehardt55gmail.com 

 
Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten op de ouderavond 5 sept. 
18.30 uur groep 3, alle andere groepen 19.30 uur, 
in het NTC-lokaal op de GHS Gildehaus. 

 
Met vriendelijke groet, 

Team 



Team NTC-De Brug 


