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Bezoek van de Inspectie 
 

Op woensdag 18 en 19 september was mevr. Drs van Montfoort, inspecteur bij de 

Nederlandse Schoolinspectie, bij ons op bezoek. Ze heeft een gesprek met leerlingen, ouders, 

bestuur en directie gevoerd. 

Verder heeft ze met de directies van de Grundschule in Bad Bentheim, Grund- und 

Hauptschule Gildehaus en Bardel gesproken. Daarnaast heeft ze op alle locaties een les 

bijgewoond en de kwaliteitsdocumenten m.b.t. de ontwikkelingen van onze school ingezien. 

Afsluitend hebben wij een erg mooi inspectierapport gekregen. Hier zijn we erg trots op.   

Het rapport kunt u inzien op de site van de onderwijsinspectie. 

 

Cito-toetsen 
 

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 voor groep 3 t/m 7 en in groep 1 en 2 Cito 

Taal voor kleuters aan de beurt. 

 

Leesouders en ICT-ouder 
  

Op maandag- en woensdagmiddag in Bad Bentheim is Saskia altijd aanwezig om met de 

leerlingen te lezen. Op woensdagmiddag (Gildehaus) het echtpaar Molenaar 

Uitdenboogaard. Verder zorgt Erwin ervoor dat daar waar problemen optreden met de tablets 

en laptops dat deze snel weer inzetbaar zijn. 

Mocht u zelf misschien graag willen lezen/computeren met leerlingen of 

kent u iemand die dit graag wil dan kunt u graag contact opnemen met 
ons. We vinden vast een geschikt moment waarop u kunt komen helpen.  

 

Stopersteine 
 

Vrijdag 8 november hebben wij met een aantal leerlingen, ouders en leerkrachten van De 

Brug de “Stolpersteine” in Gildehaus schoongemaakt. Dit jaar deden er ook weer leerlingen 

uit de jongere groepen mee. Het was ontroerend om te zien hoe elke schoongemaakte letter 

door de jongere leerlingen werd begroet. Bij de oudere leerlingen dook de naam van Anne 

Frank en haar leven op in de gesprekken. 

Aansluitend de middag met warme chocolademelk en iets erbij, gezamenlijk afgesloten.   



Henner Wiil Stiftung 
 

Op maandag 2 december waren Lena Stelmachenko  en Wiebke Buchholz-Will van de 

Henner Will Stiftung bij ons op bezoek. Ze waren erg benieuwd hoe wij, de door hun 

gesponsorde materialen inzetten. Beiden gaven aan erg onder de indruk te zijn van de 

aanvullende digitale taalmethode en onze onderwijsmethodiek. 

 

 

Nieuws vanuit de ouderraad 
 

Actief betrokken zijn bij NTC de Brug? Dat kan in de ouderraad. Tijdens de Kinderboeken 

week en het Sinterklaasfeest heeft de ouderraad samen met andere vrijwillige ouders ervoor 

gezorgd, dat uw kind(eren) een onvergetelijke middag had(den). 

 

Wanneer het u leuk lijkt, actief mee te denken over verschillende activiteiten voor uw kind, 

dan bent u van harte uitgenodigd lid te worden van de ouderraad. 

Hiervoor kunt u contact opnemen met Birgit Meeder.  

 

Kinderboekenweekmiddag 
 
Het thema van de kinderboekweek was dit jaar ‚Reis mee‘. Kinderboeken over voertuigen 

stonden centraal. Tijdens deze middag zijn de kinderen druk geweest met het instuderen van 

een stukje om dit vervolgens aan de ouders te laten zien in de grote Pausenhalle van de school. 

 

Met hulp van alle ouders en leerlingen hebben we een gezellige en geslaagde middag beleefd! 

 

Sinterklaasfeest 
 
Natuurlijk hebben de Sint en zijn Pieten ons weer bezocht dit jaar 
en stonden we met 80 leerlingen voor hen klaar. 
 
De hal hebben we dit jaar als feestlocatie overgeslaan 
en is de Sint direct naar het NTC-lokaal gegaan 
 
Hier heeft hij alle groepen apart ontmoet 
en dit beviel de Sint en Pieten goed 
 
Deze persoonlijke aandacht was ook voor de kinderen fantastisch 
dit was te zien aan alle reacties 
 
Alle leerlingen hebben gezongen of gedanst voor Sinterklaas 
en vervolgens genoeg pepernoten gekregen van Pieterbaas 
 
Toen een zoektocht naar de schatkamer door het schoolgebouw 
hier zocht iedereen een cadeau uit dat hij graag wou 
 
 
Als afsluiting wat drinken en toen was de middag afgelopen 
De moeheid was er na een uur wel ingeslopen 
 



Alle hulpouders bedankt voor jullie hulp en tijd 
mede hierdoor was deze geslaagde middag een feit  
 
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! 

 

Vanuit het bestuur 
 

Namens het bestuur van de NTC Obergrafschaft wensen wij alle leerlingen, ouders en 

leerkrachten fijne feestdagen en een voorspoedig 2019. Wij kijken terug op een mooi een 

succesvol jaar met een gestaagde groei in het aantal leerlingen. We starten 2020 met 122 

leerlingen!  

 

Uiteraard zijn we erg blij met de groeiende interesse naar het leren van de Nederlandse taal in 

het grensgebied. We zien echter ook steeds meer aanmeldingen van kinderen waarvan geen 

van beide ouders uit Nederland komt en soms ook de Nederlandse taal niet spreken. Dit stelt 

het lerarenteam voor de uitdaging om ook deze kinderen mee te nemen vanuit een achterstand 

in de ontwikkeling van de Nederlands taal. In de afgelopen 2 jaar is een pilotproject gedraaid 

met kinderen die thuis geen Nederlands spreken (richting 3 leerlingen). De resultaten zijn erg 

wisselend gebleken. Enkele taalgevoelige kinderen komen goed mee in de lessen, maar voor 

een deel van deze groep ligt het niveau te hoog. Het NTC-onderwijs is bedoeld om het 

Nederlands als moedertaal te onderrichten en niet als tweede/vreemde taal.  

 

Op basis van de ervaring van de afgelopen 2 jaar, zullen we als bestuur een aangescherpt 

aannamebeleid opstellen voor richting 3 leerlingen. Hierbij is het uitgangspunt dat de deur 

altijd opstaat voor alle leerlingen die graag de Nederlandse taal willen leren. Er zal echter 

kritisch gekeken worden naar de ondersteuning vanuit de thuissituatie. Verdere uitwerking 

van deze richtlijn zal worden opgenomen in ons kwaliteitssysteem en de schoolgids. 

 

Koningsspelen: 

 

Dit jaar worden de Koningsspelen gehouden op vrijdagmiddag 17 april. Na de succesvolle 

editie van afgelopen jaar, willen we dit graag in dezelfde vorm voortzetten in 2020. Dus; een 

oer-Hollandse gezellige oranje gekleurde middag met spel en vermaak. Begin februari zullen 

de voorbereidingen starten. Hiervoor zijn we nog op zoek naar enthousiaste ouders die willen 

helpen. Lijkt je het leuk om hierbij betrokken te zijn, laat dat dan even weten aan een van de 

NTC-leraren of e-mail naar: Joop_Hesselink@gmx.net. 

 

Onderwijsinspectie: 

 

Onlangs is onze school bezocht door de onderwijsinspectie. De brug voldoet op alle 

kwaliteitsstandaarden aan de norm en is met betrekking tot samenwerking, het pedagogisch 

klimaat en kwaliteitszorg beoordeeld als “goed”. Ondanks beperkte middelen en een gering 

aantal lesuren per week zijn we er wederom in geslaagd om naast het reguliere Duitse 

dagonderwijs, Nederlandse taal en cultuur lessen op een behoorlijk niveau aan te bieden aan 

een grote groep tweetalige kinderen in het grensgebied.  

 

 



 Vanuit het team 

 

Bart heeft in de zomervakantie aangegeven dat hij op donderdag de VO groep i.v.m. zijn 

werkzaamheden op de Nederlandse school niet meer kan draaien. Nu hebben wij in de 

persoon van Arjen Meinders iemand gevonden die deze uren gaat overnemen. Hij heeft de 

afgelopen weken al met Bart meegekeken. Bart zal op de achtergrond nog blijven meedenken. 

Wij wensen Arjen heel veel succes op De Brug. 

 

 

Charlotte Windhorst kan i.v.m. gezondheidsproblemen niet meer terugkomen. Wij wensen 

haar van harte beterschap. Ans Giesselink uit Oldenzaal gaat de uren van haar overnemen en 

zal samen met Ine de groep op woensdagmiddag in Bad Bentheim draaien.  

Ans wensen wij een erg fijne tijd op onze school. 

 

Wij als team willen iedereen die zich dit jaar op welke manier dan ook heeft ingezet voor “De 

Brug” bedanken. 

 

 

Wij wensen u en uw kinderen fijne feestdagen en voor het komende jaar de volgende 

overweging: 

 

 
 

Met vriendelijke groeten, 

Team NTC-De Brug     

 

E-mail I.hardt@ntc-obergrafschaft.nl 

Website: www.ntc-obergrafschaft.nl 
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