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Nieuwsbrief 1
Beste ouders,
Wij hopen u heeft allen ondanks corona een fijne zomer(vakantie) gehad.
Het nieuwe schooljaar is inmiddels alweer een paar weken oud en we zijn
goed gestart. Het is wennen met eerst handen wassen, mondkapje en
de 1,5 meter afstand.
Hieronder een overzicht van de lestijden op de verschillende locatie
Groep 1 en 2
A. Woensdag
B. Dinsdag
Groep 3
Dinsdag
Donderdag
Groep 4
Woensdag
Vrijdag
Groep 5
Dinsdag
Donderdag
Groep 6
Maandag
Woensdag

13:30-16:30 uur
14:00-17:00 uur

A. KiTA Löwenzahn
B. KiTA Sonnenschein

11:35-13:10 uur
11:35-13:10 uur

GHS-Gildehaus

11:35 – 13:10 uur
11:35 – 13:10 uur

GHS-Gildehaus

11:35–13:10 uur
14:15–15:45 uur

GHS-Gildehaus

11:35 – 13:10 uur
11:35 – 13:10 uur

GHS-Gildehaus

Groep 7 en 8 Bardel
Donderdag
11:10 -13:50 uur
Groep 3,4,6
Bad Bentheim
Dinsdag
15.45 -17:15 uur
Woensdag 15.45 – 17:15 uur
Groep 7 en 8
Dinsdag
15:45 - 18:00 uur
Voortgezet onderwijs
Donderdag 16.00 – 17.30 uur VO1
Donderdag 16:00 – 17:30 uur VO2

Bardel
Grundschule Bad
Bentheim

GHS Gildehaus

Start schooljaar/Corona
We zijn het schooljaar gestart met 121 leerlingen, hierop zijn we best wel
trots. De leerlingen van groep 8 zijn bijna allemaal doorgestroomd naar
het Voortgezet Onderwijs en in groep 3 stroomden ook weer leerlingen in.
Hiervan ook een aantal Duitse leerlingen die niet hebben deelgenomen
aan het NTC-onderwijs in groep 2. Tot eind oktober hebben wij groep 3 op
donderdag in 2 groepen opgedeeld, zodat de groep dan kleiner is en er
intensiever gewerkt kan worden op het niveau van uw kind.
Doordat er op de KITA’s bijna geen informatie heeft plaats kunnen vinden
zijn er in groep 1 en 2 nog wel plaatsen beschikbaar met name op KITA
Sonnenschein. Wij zien steeds weer dat deelname in de groepen 1 en 2
van voordeel is voor de start in groep 3. Mocht u buren, vrienden,
kennissen en misschien uzelf interesse hebben dan neemt u graag contact
met ons op. Vooral voor een Duits kind zijn deze twee jaren van
onschatbare waarde in het ontwikkelen van de Nederlandse taal.
Ook wij worden organisatorisch getroffen door het corona-virus. Op de
GHS Gildehaus is besloten het lesrooster in blokken van 2 uur in te delen.
In Gildehaus hebben daardoor alle groepen 2 uur achter elkaar les aan het
eind van de ochtend, dit is met name voor de jongste leerlingen van groep
3 en 4 een hele opgave. Momenteel kijken we hoe we hier voor de
leerlingen ook een stukje leerzame ontspanning in kunnen aanbrengen.
Op de locatie Bad Bentheim kunnen de leerlingen pas om 15:45 met hun
NTC-les beginnen. In de vakantie zijn we bezig geweest een nieuwe
locatie te zoeken, zodat de lestijd 14:00 15:45 uur kan blijven. Helaas!
We dachten deze gevonden te hebben totdat we de huurprijs hoorden.
Op de locaties Bardel, Sonnenschein en Löwenzahn zijn de lestijden
hetzelfde gebleven.
Wij houden ons aan de hygiëne voorschriften van de betreffende locatie.
CNaVT
Doordat het examen in mei gedeeltelijk moest uitvallen is er in augustus
een nieuw examenmoment geweest. Hieraan hebben 5 kandidaten
deelgenomen; 4 zijn geslaagd. Hartelijk gefeliciteerd!
Op vrijdag 13 november is dan het laatste CNaVT examen voor dit jaar.
Kinderboeken week
Vanaf 30 september is het Kinderboekenweek. Elk jaar organiseerden we
samen met de ouderraad een themamiddag. Dit jaar kiezen we ervoor om
in elke groep tijdens de lessen aandacht te besteden aan het
Kinderboekenweek thema en toen? Er worden verhalen voorgelezen,
werkboekjes met opdrachten bewerkt en daar waar mogelijk een film
getoond uit een eerder tijdperk.

In de groepen 1 en 2 is dit afgelopen week al gebeurt en de ouders
hebben een impressie gekregen via
foto en filmmateriaal.
Ouderavond
Op 27 oktober houdt de ouderraad de algemene ouderavond.
Ondanks corona willen wij u toch vragen hierbij aanwezig te zijn, mochten
er veel aanmeldingen zijn kunnen we in twee lokalen zitten.
Heel graag zouden wij van u meningen en/of ideeën horen over
onze NTC-school De Brug. Een uitnodiging met agenda komt in de
herfstvakantie.
10 jaar NTC-De Brug
In september 2010 is NTC-school De Brug van start gegaan. We hadden
dit graag met alle personen die op de een of andere manier verbonden
waren en nog verbonden zijn met De Brug willen vieren. Het script was er
al en toen……corona.
Desalniettemin zullen we wanneer de omstandigheden het toelaten een
nieuwe datum plannen.
Wij wensen eenieder voor de komende tijd alle goeds.
Met vriendelijke groet,
Team NTC-De Brug

