
NIEUWSBRIEF Nederlandse Taal- en Cultuurschool Budapest 
Oktober 2012 
 
Beste ouders, 
 
De eerste lesweken hebben we weer achter de rug en het ritme zit er voor de leerkrachten en de 
kinderen weer lekker in. De eerste bijeenkomst van dit jaar, de openingsborrel, was een gezellige 
avond! Met dank aan de organisatoren! 
 
We zijn nog op zoek naar ouders die ons willen helpen bij verschillende activiteiten. Hierover meer 
onder het kopje hulpouders. 
 
 
Kalender voor de komende periode 
3 - 14 oktober: Kinderboekenweek 
zaterdag 6 oktober: Cultuurdag Sport groep 3 t/m VO4 
maandag 15 oktober: DMT toets groep 4 
22 – 26 oktober: Herfstvakantie 
26 november: Voorlichting CNaVT 
zaterdag 1 december: Cultuurdag Sinterklaas: alle groepen 
17 december – 4 januari Kerstvakantie 
 
De gehele schoolkalender is te vinden op onze website www.ntcschoolbudapest.nl onder het kopje 
Documenten. 
 
 
Cultuurdag 
Zaterdag 6 oktober a.s. is er een verplichte cultuurdag. Het thema van deze cultuurdag is ‘sport’. 
In de ochtend wordt er met de groepen gewerkt in de lokalen rondom dit thema en in de middag 
krijgen de leerlingen verschillende sportieve activiteiten aangeboden buiten op de sportvelden. 
  
Het programma ziet er als volgt uit: 
9.30 u  start lessen van de groepen  3 t/m VO 4 
12.00 u  lunch 
12.30 u  buitenactiviteiten met als opening een spectaculaire show van  
 de sterkste man van Hongarije. 
15.00 u  afsluiting, medaille- uitreiking 
  
De peutergroep en de groepen 1 en 2 zijn ’s middags van harte welkom, maar zijn niet verplicht te 
komen. 
Ook de ouders zijn ’s middags welkom om de kinderen te komen aanmoedigen. 
    
De leerlingen moeten een lunchpakket meenemen en komen in sportkleding naar school.  
Er is ’s middags geen gelegenheid om om te kleden. 
  
Het middagprogramma gaat niet door als de weersvoorspellingen slecht zijn. We laten u dat uiterlijk 
vrijdagmiddag  5 oktober weten. 
  
We kijken uit naar een leerzame en sportieve cultuurdag. 
 
 
Hulpouders 
Hulpouders zijn echt onmisbaar voor onze school. Elk jaar maken wij dankbaar gebruik van ouders 
die een keer een zaterdag willen helpen of hand- en spandiensten willen verrichten voor de school. 



Ook dit schooljaar hebben wij uw hulp weer hard nodig! Wij willen u graag attenderen op het feit dat 
we geen cultuur- en toetszaterdagen kunnen organiseren zonder uw hulp. Deze dagen zijn wel 
noodzakelijk om het bestaansrecht van de school te waarborgen. We moeten er immers naar streven 
120 lesuren te draaien om de kwaliteit van de school op peil te houden en om in aanmerking te 
blijven komen voor subsidie. 
 
Wij vragen u naar onderstaande lijst te kijken en 'X' in te vullen achter een activiteit of meerdere 
activiteiten waarbij u ons dit schooljaar kunt helpen. Stuur dan deze nieuwsbrief terug naar 
info@ntcschoolbudapest.nl 
 
Zaterdag 6 oktober Sportdag: 
Zaterdag 2 december Sinterklaas: 
Zaterdag 9 maart Cultuurdag: 
Zaterdag 27 april Koninginnedag: 
Zaterdag 2 februari en 1 juni Toetszaterdagen: 
Excursie Herfstwandeling groep 1 en 2: 
Onderhouden website in Wordpress: 
Kleine reparaties speelmateriaal: 
Bestuursfunctie: 
Sponsering in middelen of geld: 
  
 
Inspectie van het Onderwijs 
NTC School Budapest bereidt zich voor op de komst van de Inspectie van het Onderwijs. De 
inspecteur brengt maandag 8 en dinsdag 9 oktober een bezoek aan onze school. Onderdelen van het 
inspectiebezoek zijn onder andere een gesprek met de directeur en het bestuur, lesbezoeken en een 
gesprek met een aantal ouders. 
 
 
Kinderboekenweek 2012  
Het thema van dit jaar is Hallo wereld. In de klas zal hieraan aandacht worden besteed. 
Meer informatie over de Kinderboekenweek is te vinden op www.kinderboekenweek.nl.  
 
 
Absentie 
Een cultuurdag (5,5 uur) staat gelijk aan 2 lessen. Als NTC school zijn we verplicht te streven naar  
120 lesuren en dit is alleen haalbaar met de extra cultuurdagen. Wij verzoeken u dan ook er voor te 
zorgen dat uw kind aanwezig is op deze zaterdagen. 
Voor absentie tijdens een cultuurdag zijn we genoodzaakt 2 lessen te tellen. Dit kan betekenen dat 
wanneer uw kind niet op de cultuurdag aanwezig kan zijn, hij/zij een middag moet terugkomen of een 
vervangende opdracht zal krijgen. Als deze niet ingeleverd wordt, wordt het als absent gerekend. 
Absentie van leerlingen en/of het niet maken van huiswerk levert niet alleen een minder resultaten op 
voor uw eigen kind, maar werkt ook demotiverend bij klasgenoten. 
 
 
Herfstvakantie 
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.  
 
 



Sinterklaas 
Ook dit jaar, op zaterdag 1 december, zal de Goedheiligman met zijn Pieten naar Boedapest komen 
om de Nederlandstalige kinderen te bezoeken. Voorafgaand in de week van zijn bezoek zullen in de 
klassen vanaf groep 5 lootjes worden getrokken. Op zaterdag 1 december zal voor alle klassen het 
feest met elkaar gevierd worden: In de hogere groepen zullen nader op te stellen acitiviteiten 
georganiseerd worden, terwijl de groepen 1, 2, 3 en 4 het feest samen met Zwarte Piet zullen 
houden.  
 
 
Schoolboeken 
Het blijkt dat niet elk schooljaar de school- en biblotheekboeken 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. 
 
 
Herinnering schoolgeld 
Wij attenderen u erop dat de betalingstermijn van de factuur van het schoolgeld verstreken is. Helaas 
hebben wij nog niet van alle ouders de betaling mogen ontvangen. Wellicht is de factuur aan uw 
aandacht ontsnapt. 
Wij willen u verzoeken het openstaande bedrag binnen 14 dagen alsnog te voldoen.  
 
Houdt u er rekening mee dat als de factuur dan nog steeds niet betaald is er nogmaals per e-mail een 
herinnering zal worden verzonden met het verzoek om de factuur – vermeerderd met 20 euro 
administratiekosten – binnen 7 dagen na dagtekening te voldoen. 
 
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. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur en de leerkrachten,  
Karen Höhner 
 
Website:  www.ntcschoolbudapest.nl Check regelmatig onze website voor het laatste nieuws. 
Email: info@ntcschoolbudapest.nl 
 


