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Voor u ligt nieuwsbrief nr. 4 

 

Door het corona-virus vielen een aantal activiteiten uit, waar wij als Nederlandse school De 

Brug ons binnen de samenleving van Bad Bentheim /Gildehaus konden presenteren. 

Tijdens de corona tijd werd ons weer bewust dat wij een school in het buitenland zijn. 

Welke regels/maatregelen gelden voor ons?  

Op 16 juli heeft De Brug een gesprek met de Burgemeester dhr. Dr. Pannen om hier 

duidelijkheid over te krijgen. 

 

Op de verschillende locaties zag men ons de ene keer als een zelfstandige school met een 

eigen verantwoordelijkheid op de andere als een onderdeel van de locatie. 

Om met name de Duitse leerlingen toch nog een taalaanbod te bieden hebben wij als team, 

daar waar het gewenst werd leerlingen thuis bezocht of leerlingen thuis bij de leerkracht 

ontvangen. 

 

Mede door het inrichten van de oefensoftware op basispoort hebben veel leerlingen digitaal 

hun vaardigheden kunnen houden/verbeteren.  De ouders die hierbij de kinderen zo goed 

hebben begeleid kunnen erg trots zijn op zichzelf! Super gedaan!  

 

Gelukkig konden wij op Bardel en Löwenzahn weer met hele groepen starten. Op de GHS 

hebben we meer leerlingen en eigen lokalen. Dagelijks konden we  kleine groepjes leerlingen 

in het 5e en 6e uur lesgeven. De leerlingen die les hadden in Bad Bentheim   

krijgen les bij de leerkrachten thuis. Ook de kinderen van groep 1 en 2 van Sonnenschein 

kunnen op 7 juli hun schooljaar afsluiten. 

 

 

 

 

 

Pizza eten groep 7 en 8 

 

De traditie dat de leerlingen van groep 7 en 8 gezamenlijk het schooljaar afsluiten door 

gezamenlijk een pizza te bakken en te eten willen wij naar september verschuiven. 

Jullie houden het dus nog tegoed      . 
Ouderraad 

 

De ouderraad is heel trots op de leraren die in deze lastige tijden de leerlingen voorzien 

hebben van lesmateriaal en huiswerk en voor telefonische ondersteuning hierbij bereikbaar 

waren.  

Koningsspelen 2020 Schoolreisje Basisschooleindtoets 



Vanuit de ouderraad wensen wij iedereen een prettige vakantie en hopen dat na de vakantie 

de NTC lessen weer gewoon plaats kunnen vinden. 

Heb je er al eens aan gedacht zelf lid van de ouderraad te willen worden? 

Neem dan graag contact op met de leraren of met Birgit Meeder  Tel.: 05924/782927 of mail:   

birgit.meeder@googlemail.com 

 

Team 

 

Tijdens de corona tijd hadden wij een “super groot team” omdat u als ouder uw kind 

daadkrachtig heeft moeten ondersteunen. Wij weten wel zeker dat dit veel kracht en energie 

heeft gekost. 

Wij als Team van De Brug willen u ontzettend bedanken voor uw inzet. 

 

In der Corona-Zeit hatten wir ein supergroßes Team, da Sie als Eltern ihre Kinder tatkräftig 

unterstützten. Wir wissen sicher, dass das viel Kraft und Energie gekostet hat. 

Wir als “Team de Brug” wollen uns dafür herzlichst bedanken. 

 

Juf Mariëtte is geopereerd en is weer thuis. Het gaat goed met haar en ze gaat ervan uit dat ze 

na de zomervakantie weer kan starten met de groepen 1 en 2. Wij wensen haar een 

voorspoedige genezing. 

 

Hartelijk bedanken willen wij ons voor de attentie die wij van u en uw kinderen 

mochten ontvangen. 

 

Bestuur 

 

Een bijzonder schooljaar loopt ten einde, met een andere afsluiting dan gebruikelijk. Dit jaar 

geen CITO toets, rapport of schoolreisje. Het voelt vreemd om zo het schooljaar te beëindigen, 

maar gezien de huidige omstandigheden kan het niet anders. Gelukkig zijn, in tegenstelling tot 

eerdere verwachting, de NTC-lessen wel weer hervat voor het einde van het schooljaar. 

Weleens waar in aangepaste vorm, soms op een andere locatie en met een andere leraar, maar 

alle groepen hebben inmiddels weer één of meerder lessen kunnen volgen. Zo sluiten we een 

bijzonder schooljaar toch nog een “beetje” normaal af.  

 

In de afgelopen maanden hebben de kinderen leren werken met het digitale lesprogramma 

“basispoort”. De meeste kinderen zijn hier enthousiast over, ook de leraren zijn positief over 

het digitale lesprogramma. We zullen het daarom blijven gebruiken als toevoeging naast de 

reguliere lessen. 

 

Vooralsnog, gaan we ervan uit dat we in het nieuwe schooljaar weer een volledig 

lesprogramma kunnen aanbieden, zoals u van het NTC gewend bent. Zodra er meer bekend is, 

zullen we u hierover informeren. Maar eerst genieten van de zomervakantie! Ook deze zal 

wellicht anders zijn dan “normaal”, maak er desondanks een mooie tijd van en blijf gezond! 

 

 

Voortgezet Onderwijs CNaVT 

 

Door corona vielen alle examens uit. Wij hadden echter 1 kandidaat die het examen C1 wilde 

afleggen.  Zij had het nodig om zich voor een vervolg studierichting te kwalificeren. Zij heeft 
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met in achtneming van alle corona regels op 1 mei haar examen gedaan en zoals wij 

inmidddels weten ook gehaald. Proficiat! 

 

Eind augustus biedt het CNaVT een nieuw B2 examen moment aan. Momenteel zijn er 5 

kandidaten die deelnemen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. 

 

Schooljaar 2020 - 2021 

 

Voor het schooljaar 2020-2021 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  31 

augustus. Let op: groep 3/klas 1 start een week later op 7 september. 

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 7 september. 

Voor de leerlingen die naar de 5e en 6e klas van de Hauptschule, de Realschule en het Burg 

Gymnasium gaan is nog niet bekend op welke dag en welke locatie de les zal plaatsvinden. 

Met de betrokken ouders/leerlingen zullen wij, nadat het rooster van de Duitse school bekend 

is contact opnemen. 

 

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 31 augustus (groep 3 op 

maandag 7 september) 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 31 augustus. 

 

Bardel 

Op Bardel zijn de lessen op donderdag in het 5.6. en 7. uur en wij beginnen op donderdag 27 

augustus.  

 

KITA Sonnenschein en Löwenzahn 

Op dinsdag 1 september van 14.00 tot 17.00 uur is op Sonnenschein de eerste les. 

De eerste les op Löwenzahn is woensdag 2 septembervan 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 www.ntc-obergrafschaft.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Het NTC-team. 

http://birgit.meeder@googlemail.com/

