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Beste ouders en verzorgers,
De eerste lesweken hebben we achter de rug en het ritme zit er voor de leerkrachten en de
kinderen weer lekker in. Tijd voor een nieuwsbrief.
•

Kalender voor de komende periode
•

Kinderboekenweek : 2-13 oktober
Het thema van dit jaar is Klaar voor de start. In de klas zal hieraan aandacht
worden besteed.
Meer informatie over de Kinderboekenweek is te vinden op
www.kinderboekenweek.nl.
De leerkrachten hebben onze bibliotheek met een kritische blik bekeken. Het
gevolg is dat u een aantal boeken tijdens deze kinderboekenweekperiode voor
een kleine prijs kunt kopen. U kunt deze boeken vinden bij de Nederlandse bieb
op de AISB tijdens de Nederlandse schooldagen.

•

Herfstvakantie : 21-25 oktober
Een vakantie is altijd weer een mooie gelegenheid om wat vaker of langer met de
kinderen te lezen. Het huiswerk bestaat in de meeste klassen dan ook alleen uit
het lezen van een boek en het maken van een boekverslag of een andere
verwerkingsopdracht. We kunnen niet genoeg blijven benadrukken dat lezen en
voorlezen van groot belang zijn voor de taalontwikkeling van een kind.
De Kinderboekenweek geeft weer volop aanleiding en mogelijkheden om uw
kinderen te motiveren te lezen, te lezen en nog eens te lezen.

•

Ouderavond : 14 oktober
De eerste aanmeldingen zijn reeds binnen, maar we zouden het erg fijn vinden
als er nog meer ouders met ons mee willen denken! Dus hierbij nog een keer de
uitnodiging. Vergeet u niet aan te melden voor 10 oktober!
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•

Voorlichting CNaVT: 25 november
In mei 2014 zullen weer een aantal leerlingen van onze VO4 klas deelnemen aan
het CNaVT examen. De voorlichting op 25 november is bedoeld voor de ouders
en de leerlingen van VO4. Meer gedetailleerde informatie hierover ontvangen de
betreffende ouders en leerlingen van de leerkracht.

•

Sinterklaasviering in de klas : 2-4 december
Ook dit jaar zal de Goedheiligman met zijn Pieten naar Boedapest komen om de
Nederlandse kinderen te bezoeken. De Nederlandse vereniging in Boedapest
gaat een fantastisch evenement organiseren. Op de Nederlandse School zullen
we dit gezellige feest vieren in de klassen. Uiteraard hoort daar een pietenbezoek
aan de kleintjes en surprises voor de groteren bij.

•

Herinnering schoolgeld
Wij attenderen u erop dat de facturen reeds verstuurd zijn en dat de betalingstermijn van 15
oktober bijna in zicht is. Indien er een factuur wordt opgesteld ter attentie van een bedrijf,
blijft het de verantwoordelijkheid van de ouder om ervoor te zorgen dat de rekening op tijd
betaald wordt. Het volledige ouderbijdragebeleid kunt u nalezen in de schoolgids.

•

Hulpouders gezocht
Hulpouders zijn echt onmisbaar voor onze school. Elk jaar maken wij dankbaar gebruik van
ouders die een keer willen helpen of hand- en spandiensten willen verrichten voor de
school.
Ook dit schooljaar hebben wij uw hulp weer hard nodig!
De cultuurdagen zijn weggevallen, maar graag zouden wij als school toch nog een gezellige
middag willen organiseren voor zowel de kinderen als de ouders. Hiervoor hebben we 31
mei in onze gedachten. Deze zaterdag is al ingeroosterd als een toetszaterdag maar wat is
er leuker om aansluitend een leuke, gezellige en ontspannende middag met z’n allen te
hebben? We zouden het fijn vinden als er een ‘feestcommissie’ kan worden gecreëerd want
zonder hulp van ouders kunnen we dit niet organiseren. Aanmelden via
ntcschoolboedapest@gmail.com

•

Schoolboeken
Het blijkt dat niet elk schooljaar de school- en bibliotheekboeken ingeleverd worden. Wij
willen iedereen vragen bibliotheekboeken tijdig te retourneren en de kostbare lesboeken in
te leveren bij de leerkracht aan het einde van het schooljaar of wanneer uw kind vroegtijdig
de school verlaat door bijvoorbeeld verhuizing.

•

Logopedie
In Hongarije is het erg moeilijk om Nederlandstalige therapie te krijgen. Graag willen wij u
dan ook wijzen op de mogelijkheid van therapie op afstand bij deonlinelogopediepraktijk.
Twee van onze leerlingen hebben hier al profijt van getrokken. Hieronder een introductie
van deze enthousiaste logopedisten:
Hallo! Wij zijn Martine Heemskerk en Willemijn van Lochem. Wij hebben in Nederland een online logopediepraktijk.
Wij behandelen kinderen op afstand, via een live beeld- en geluidsverbinding op de computer. Een soort Skype,
maar dan met allemaal leuke spellen om samen mee te oefenen. We helpen Nederlandse kinderen over de hele
wereld, bijvoorbeeld in Frankrijk, Amerika, Italië, Spanje, België, Engeland en recentelijk ook in Hongarije. Door
middel van het programma (TinyEYE) kunnen wij kinderen behandelen, bijvoorbeeld voor spraak- en taal
moeilijkheden. De online huiswerkrugzak maakt het mogelijk om thuis de spellen te oefenen en de persoonlijke
instructievideo’s te bekijken van de logopedist. Ook geven we adviezen aan ouders, bijvoorbeeld over tweetalig
opgroeien.

Voor meer informatie: www.deonlinelogopediepraktijk.nl
•

Absentie
NTC Budapest kan alleen kwalitatief goed onderwijs waarborgen als leerlingen effectief
deelnemen aan de lessen en het huiswerk (een belangrijk deel van het onderwijsaanbod)
maken. Wij hebben er alle begrip voor dat het volgen van de lessen niet altijd mogelijk is
(o.a. door ziekte of ad-hoc buitenschoolse activiteiten), maar om de kwaliteit en ieders
motivatie goed te houden, is het volgen van de lessen en het maken van huiswerk
essentieel. Aangezien het aantal lesuren per week beperkt is, adviseren wij ouders en
leerlingen zo min mogelijk lessen te laten missen, op tijd te komen en het huiswerk

consequent te maken. Het volledige beleid met betrekking tot absentie en huiswerk kunt u
vinden in de schoolgids.
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