Nieuwsbrief NTC School Budapest
15 november 2013
Beste ouders en verzorgers,
De dagen worden korter, de temperatuur daalt gestaag; we gaan langzaam maar zeker
richting december en de leuke feestdagen die daar bij horen. Hierbij de laatste nieuwsbrief van
dit kalenderjaar.
•

Kalender voor de komende periode
•

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.

•

‘Als ik jou' - 28 november, 19.00 uur
Met de steun van de Vlaamse Vertegenwoordiging laat theatergroep ‘Fast
Forward’ (www.fast-forward.be) tieners en volwassenen op een wervelende,
ontroerende, speelse en interactieve manier kennismaken met een aantal
bekende Vlaamse en Nederlandse dichters.
Művelődési Szint (Müszi)
Blaha Lujza tér 1., Budapest, Hungary, 1085
Een voorproefje: http://www.youtube.com/watch?v=glSus0A-kuM]

•

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 1 december in het InterConti
hotel. Meer informatie op hun website: http://www.nlclubhongarije.com/ 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.

•

Kerstvakantie : 16 december - 5 januari
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.

•

Toetsen
o CITO toetsen kleuters
Afgelopen week ontvingen wij bericht dat er door de Tweede Kamer een
motie is aangenomen om de Citotoetsen voor kleuters niet verplicht te
stellen. Wij houden de ontwikkelingen hieromtrent scherp in de gaten.
Vooralsnog zullen wij in januari de kleutertoetsen zoals altijd afnemen. Wij
gebruiken de toetsen voornamelijk om ons eigen aanbod te kunnen
evalueren en de kinderen in hun eigen ontwikkeling te volgen, zodat wij
een kind gericht extra of juist minder taken bieden.
Cito rekenen zal plaatshebben op 21 januari en CITO taal (alleen groep 2)
op 28 januari
o

•

Toetszaterdag voor de groepen BAO 3 t/m VO 4 : Zaterdag 25 januari

Ouderavond
Allereerst willen wij graag iedereen hartelijk danken die op 14 oktober jl. bij onze
ouderavond aanwezig was. Ook heel veel dank zijn wij verschuldigd aan onze
ambassadeur die zo vriendelijk was om de deuren van de residentie te openen voor
ons en aan Karin Gabor die de avond in goede banen leidde. Het was een succesvolle
avond waaruit goede ideeën zijn gekomen. Het verslag is aangehecht. Mochten er
echter nog aanvullingen of opmerkingen zijn, mail ons deze dan per ommegaande.
Uit de brainstorm sessies zijn ideeën gekomen die verder onderzocht en uitgewerkt
dienen te worden. Sommige van deze zullen door het bestuur opgepakt worden, voor
andere hebben wij de hulp van ouders nodig. In de aankomende 2 weken willen we
graag een aantal werkgroepen formeren zodat met de informatie vergaard, het bestuur
begin februari kan aanvangen met het opstellen van een plan voor de volgende jaren.
Verwacht wordt dat we in maart een tweede bijeenkomst kunnen houden.
Voor de volgende ideeën zoeken wij vrijwilligers die graag willen helpen met het verder
uitdiepen van deze onderwerpen. Aanmelden kan via ntcschoolboedapest@gmail.com
1.
2.
3.
4.

Sponsoring
1% belastingvrije schenking
Politieke lobby
(gesponsorde) evenementen

•

Boeken Vlaamse vertegenwoordiging
Onze bibliotheek bevat weliswaar boeken van Vlaamse auteurs, maar het zijn er nooit
genoeg. De Vlaamse vertegenwoordiging heeft ons een schenking van boeken van
Vlaamse auteurs aangeboden. Inmiddels is er door een aantal ouders een lijst met titels
samengesteld. Wij hopen in januari de kinderen kennis te kunnen laten maken met de
nieuwe boeken.

•

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

Met vriendelijke groet,
Vera Meerstadt-Nicolasen
Voorzitter NTC School Budapest
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