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"Geweldig zoals ze mijn Pieten
hebben geholpen"

Sint vol lof over hulp
oudere leerlingen

Kortjes
Peter Thijssen slaagt voor cursus IB
"Behoorl i jk veeleisend". Dat is de mening van VO-

docent Peter Thijssen, die sinds begin dit schooljaar

drie IB-leerl ingen Nederlands begeleidt, en daarom

onlangs met succes een cursus IB afrondde.

Het is dit jaar voor het eerst dat de school de

mogeli jkheid van IB aanbiedt. Voor Thijssen is het een

uitdaging. "Veel lesmateriaal moet je zelf maken, want

er worden in het IB hele andere eisen gesteld dan in

Nederland."

Afscheid van twee bestuursleden
De NTC-school Budapest heeft de afgelopen

maanden afscheid moeten nemen van twee

bestuursleden. Marianne van Amstel, die haar werk

met zoveel enthousiasme begonnen was, heeft haar

voorzitterschap vanwege ziekte neer moeten leggen.

Voor Marion Jacobs, die er eigenl i jk eind vorig

schooljaar al mee had wil len stoppen, was dat reden

om nog een ti jdje aan te bli jven, maar ook zij heeft

haar functie per 1 februari neergelegd. De school zal

jul l ie enthousiasme missen. Maar we zijn bl i j met de

komst van Vera Meerstadt als nieuwe

secretaris.

Gebroken arm
Casper Rosseneu (groep 6) heeft in

de kerstvakantie op wintersport zi jn

arm gebroken. Dat was nog knap

lastig bi j huiswerk, dictees en toetsen.

Maar Casper heeft zich niet laten weerhouden. Prima!
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Even voorstellen: Marijke
Ribbens

Ik ben sinds dit schooljaar werkzaam op de

Nederlandse school. Met mijn gezin woon ik sinds 1

augustus in Boedapest. We zijn hier naartoe verhuisd

voor het werk van mijn man. Dat betekende dat ik mijn

baan als leerkracht op een basisschool na twintig jaar

moest opzeggen. Dat vond ik een hele stap. Maar ik

had ook zin in een nieuw avontuur.

Toen ik contact opnam met Martine om te informeren

over het onderwijs in Boedapest bleek dat er hier een

vacature was. De stap om naar Boedapest te

verhuizen werd toch een stuk minder groot met een

baan in het vooruitzicht!

We hebben het erg naar ons zin hier in Hongari je. Het

is verbazend hoe snel je gewend raakt aan een

nieuwe omgeving. Ik heb inmiddels mijn draai

gevonden op school in de groepen 4 en 7.

In Nederland heb ik op verschil lende basisscholen in

Etten-Leur gewerkt. De laatste jaren vooral in de

bovenbouw. De leerstof van groep 4 en 7 is me

bekend. Toch heeft het even geduurd om uit te

vogelen hoe je in 2,5 uur per week de leerstof

voldoende aan bod laat komen.

Ik heb bewondering voor de leerl ingen om na een

hele dag school toch nog redeli jk enthousiast aan de

Nederlandse les te beginnen.

Groep 4 heb ik na de herfstvakantie van juf Frie

overgenomen. Wat een leuke groep! En wat kunnen

ze hard werken!

Kortom, ik heb het erg naar mijn zin hier op de

Nederlandse school.Peuterspinnetjes



Superhond de Held
Er bestond een hond met superkrachten.

Zijn naam was Superhond. Onder zijn

hondenhok zat een geheim kantoor.

Superhond was verl iefd op een Franse

poedel genaamd Ria. Ria was ontvoerd

door Bloedklauw. Bloedklauw was een

grote, heel grote, Rottweiler. Ria was

ontvoerd om 3:30, maar Superhond hoorde

dat pas om 8:00. Hij hoorde Ria heel luid schreeuwen:

‘Help! ’ . Toen speurde Superhond Ria op met zijn

fantastische bloedhondenneus. Hij stopte bij café

Pup’s. Superhond had Ria in de keuken geroken. Toen

zag Superhond een knopje van 5 cm in een pan. Hij

drukte daar op en had het kantoor van Bloedklauw

gevonden. Superhond pakte een pan, sloeg

Bloedklauw en redde Ria. En ze leefden

nog lang en gelukkig.

Samenschrijfverhaal van Amelie en

Jill , groep 5

Fotoversl
ag

bezoek

Sinterkla
as

"Een geweldige middag". Dat was de mening van

Sinterklaas na zijn bezoek aan de NTC-School Budapest.

De Goedheil igman werd bij aankomst verwelkomd door de

ambassadeur en door Tante Toos en Tante Truus, die al les

door een speciale bri l bekeken. Sint was diep onder de

indruk van de liedjes die de kinderen zongen onder

gitaarbegeleiding van Zsófi Fekete en van de prachtige

tekeningen waarmee de zaal was opgevrol i jkt. En hij was

ook zeer te spreken over de inzet van de leerl ingen uit de

hogere klassen, die 's middags voor een prima programma

van spelletjes, poppenkast en voorlezen zorgden. "Absoluut

voor herhaling vatbaar," aldus de Sint bi j vertrek. De enige

wanklank, zei hi j , was dat hi j de schimmel thuis had moeten

laten. "Zo'n reis naar Boedapest is toch wat ver voor hem."

Alle leerl ingen die de Sint hebben geholpen, kri jgen

daarvoor een speciaal certificaat.

PPoosstt vvoooorr SSiinnttBeste

Sinterklaas,

Graag wil ik sol l iciteren naar de functie van

hulppiet. Ik ben tien jaar oud, en ik ben heel

goed in paardri jden en ik kan ook goed voor

paarden zorgen. Ik zou Amerigo wel wil len

verzorgen, en ik kan hem heel veel leuke

kunstjes leren, en er zo goed voor zorgen

dat hi j alti jd een mooie glanzende zachte

vacht heeft.

Ook kan ik de klimpiet helpen want ik ben

heel lenig en ik kan heel goed klimmen met

mijn lange benen. Ik wil heel graag hulppiet

worden want ik vind het heel spannend en

het l i jkt me avontuurl i jk.

Ik hoop dat u mijn snel kunt laten

weten of ik geschikt ben om hulppiet

te worden.

Met vriendeli jke groet

Beste Sint,

Mijn naam is Sophia, ik ben 1 1 jaar

en ik wil graag hulppiet worden. Ik

ben 1 56 cm lang, dus ben ik groot

genoeg om een kleine piet te zi jn. Ik

vind paardri jden en alles wat te maken

heeft met paarden leuk. Daarom ben ik

misschien een goeie paarden-hulppiet.

Mijn andere hobby’s zi jn:
computerspellen ( ik zou ook

computerpiet kunnen zijn) rennen en

koken. Ik wil graag hulppiet worden omdat

ik het leuk vind in het grote Pietenhuis ter

werken. Ik vind kleine kinderen ook erg

leuk. Ik heb een zusje van vier en een

broertjes van drie. Ik heb dus veel ervaring!

Ik hoop spoedig van u te horen.
Groeten,Sophia



De vlag is terug
De vlag van Sinterklaas is gestolen door een man en

een vrouw. De man en de vrouw hebben de vlag in de

toren verstopt. Ze wil len al le pepernoten hebben.

Zwarte Piet gaat op zoek naar de vlag. Hij vindt de vlag

in de toren en hij neemt het mee in zijn rode auto.

Romi groep 4

Sinterklaas zal al leen op de boot. Waar zijn de Pieten?

De Pieten waren op de kleine stoombootjes. Die

stoombootjes waren een cadeau van Dordrecht. Toen

de eerste Piet aan land stapte mocht de Sinterklaasvlag

worden gehesen. Toen ging de vlag naar beneden.

Dieuwertje Blok riep: Wat gebeurt er nou? Zien jul l ie dat

de vlag naar beneden gaat? De burgermeester van

Averecht heeft de vlag gestolen. De Pieten gingen naar

Averecht. Jeroen en de klimpiet hebben de vlag terug

gebracht.

Hopeli jk komt Sinterklaas ook naar Hongari je!

Niels groep 4

We weten allemaal hoe belangrijk priepels zijn.

Priepels zijn nodig om te kunnen vertroppelen.

Zonder priepels kun je geen teksten prasten. Als je

te weinig priepels kent, is het ook heel moeilijk om

goed te schoeren. Vanafhet moment dat we

gebatterd worden, beginnen we priepels te leren.

En als we groot zijn, kennen we er tienduizenden.

Wie bovenstaand stukje geconcentreerd heeft gelezen,

heeft misschien een vaag vermoeden waar het over het

gaat, maar wees eerl i jk: veel kaas kan een mens

van die tekst niet maken. Voor een goed begrip

scheelt het al enorm als je weet dat priepels

woorden zijn. Maar toch, de finesse bli jft

onduidel i jk. Kun je zonder woorden nu geen

teksten lezen, of teksten schri jven? En gebatterd

worden? En wat vertroppelen mag wezen?

We weten allemaal hoe belangrijk woorden zijn.

Woorden zijn nodig om te kunnen

communiceren. Zonder woorden kun je geen

teksten lezen. Als je te weinig woorden kent, is

het ook heel moeilijk om goed te schrijven. Vanaf

het moment dat we geboren worden, beginnen

we woorden te leren. En als we groot zijn,

kennen we er tienduizenden.

Uit onderzoek bli jkt, dat je minstens tachtig

procent van de kernwoorden van een tekst moet

begri jpen (dus niet woorden als en, het, de, je, toch of

heel), wil je de tekst echt kunnen snappen. Dat heeft

niets met leestechniek te maken. Iedereen kan de

eerste alinea perfect voorlezen, maar om hem te

begri jpen moeten zijn minst een paar van de

onbekende woorden worden verklaard. Woorden zijn

de bouwstenen van de taal. Als je bij het bouwen van

een muur af en toe een baksteen weglaat, heb je een

wankele muur, maar toch een muur. Laat je te veel

stenen weg, dan stort de boel in.

Voor veel van onze leerl ingen is die eerste alinea geen

onbekend verschijnsel. Hun woordenschat heeft in

vergeli jking met Nederlandstal ige kinderen in

Nederland een achterstand. Weliswaar hebben ze met

hun tweetal igheid ook een voorsprong die uiteindeli jk

van onschatbare waarde is. Maar geli jkti jdig missen ze

in het Nederlands vaak zelfs relatief al lerdaagse

begrippen. Wie ooit in Zandvoort was voor een dagje

strand, vergeet de duinen nooit meer. Maar als je alti jd

naar de Kroatische rotskust gaat, kun je je bij die

Nederlandse zandheuvels weinig voorstel len.

Het vervelende is: hoe kleiner je woordenschat, hoe

minder snel die groeit. Een tienjarig Nederlands kind

leert pakweg 5000 nieuwe woorden in een jaar. Wie

veel woorden kent, kan uit een tekst makkeli jk de

betekenis van een enkel nieuw woord afleiden. Wie

begint met een beperkte woordenschat, raakt steeds

verder achterop, tenzij er keihard wordt gewerkt om

daar wat aan te doen. Als je niet weet wat de

groentenman en andijvie zi jn, snap je niet dat

krampoon waarschijnl i jk een groente is. Maar als je de

eerste twee begrippen kent, is er goede kans dat je zelf

bedenkt dat krampoon ook groen en eetbaar is.

Op school doen we er alles aan om die achterstand in

PPrriieeppeellss,, ddee bbaassiiss vvaann
bbeeggrriijjppeenndd lleezzeenn

te halen. We integreren woordenschatonderwijs in de

les, want woorden leer je het snelst in een context.

We gebruiken Nieuwsbegrip en cultuurteksten, niet

al leen om kinderen in aanraking te brengen met

Nederlandse cultuur en om begri jpend lezen te

oefenen, maar ook om de woordenschat uit te

breiden. Maar onze mogeli jkheden zijn beperkt tot vi jf,

hooguit tien woorden per les. Om een woord echt zi jn

plekje in de hersenen te laten vinden, moet het

pakweg zeven keer in verschil lende verbanden

worden herhaald.

Meer nog dan in Nederland zijn onze kinderen dan

ook afhankeli jk van het aanbod thuis voor de

uitbreiding van die o zo noodzakeli jke woordenschat.

Moeil i jk? Zeker, het vereist inspanning, vooral in

tweetal ige famil ies, maar mede dankzij de moderne

techniek zijn er legio opties. Voorlezen helpt enorm,

ook aan grotere kinderen. Tot een jaar of

tien, elf vinden velen het leuk om

voorgelezen te worden, en dan vooral

boeken die voor zelf lezen net iets te

moeil i jk zi jn. Ook wie geen satel l iet heeft,

kan via Uitzending Gemist Nederlandse

tv-programma’s als Sesamstraat, het

jeugdjournaal en Klokhuis volgen.

Uitstapjes in Nederland, maar ook in

Hongari je, zi jn een goede gelegenheid om

over van alles te praten. Computert een

kind graag? Jongere kinderen vinden

educatieve spelletjes vaak heel leuk.

Nederlands lezen is enorm belangri jk, niet

al leen voor de ontwikkeling van de

woordenschat, maar ook voor spell ing. De

school heeft een uitgebreide, en groeiende

bibl iotheek, en we stimuleren de kinderen om

regelmatig boeken te lezen. Soms is dat moeil i jk,

maar het is van enorm belang dat de kinderen

regelmatig, l iefst iedere dag, een stukje Nederlands

lezen. Dat kan een boek zijn, maar ook iets anders.

Leest een kind l iever strips? Waarom niet? Of neem

een abonnement op de Kidsweek, of een populair-

wetenschappeli jk kinderti jdschrift met korte stukjes,

die je in tien minuten uitleest. Als de lectuur maar

interessant genoeg is, ontdekken kinderen vanzelf dat

lezen eigenli jk gewoon leuk is.

Runa Hellinga

Door Hanne Arts

Als je in Nederland om je heen kijkt, dan zie je overal

fietsers. 34% van alle verplaatsingen tot 7,5 kilometer

worden op de fiets afgelegd. Op de tweede plaats

komt het wandelen, waarmee we 26% van onze

korte verplaatsingen afleggen. Daana komt het

autori jden. Er zi jn op dit moment 1 8 mil l ioen fietsen in

Nederland en 84% van de Nederlanders hebben een

fiets. Het fietsen komt dus heel vaak voor in

Nederland, maar waarom? Wat zijn de redenen dat

Nederlanders zo gehecht zi jn aan het fietsen?

Ten eerste l igt in Nederland alles vri j dicht bi j elkaar.

Hierdoor is er geen reden om met de auto te gaan

omdat het immers ook met de fiets lukt om de korte

verplaatsingen te maken. Voor de spaarzame

Nederlanders speelt well icht ook mee dat de fiets

een zuinige, snel le en goedkope manier van

verplaatsing is.

Ook zijn de wegen vlak. Hierdoor is het niet heel

vermoeiend om in Nederland te fietsen. Je kunt

makkeli jk op een natuurvriendeli jke manier van

plaats naar plaats gaan en tegeli jkerti jd ook nog een

frisse neus opdoen. Bovendien is er in Nederland

momenteel zeker 29.000 kilometer fietspad, en zeker

4.700 kilometer weg is voorzien van fietsstroken. Dit

maakt het nog makkeli jker om te fietsen in

Nederland. Ook houden automobil isten rekening met

de fietsers in het verkeer omdat fietsers deel

uitmaken van het dageli jkse straatbeeld.

Fietsen is een sport en het is goed voor je

gezondheid. Het kost weinig inspanning en is een

makkeli jke en leuke manier om fit te bl i jven, en dit

maakt het nog populairder. Het is goed voor l ichaam,

geest, weerstand, uithoudingsvermogen,

gewichtsverl ies en gezondheid. Ook vermindert het

de kans om ziek te worden: “zwakke borsten, slechte

ademen, anemie en vervetten, die zi jn ziekten die

uitstekend geschikt zi jn om door het fietsen

bestreden te worden. [. . . ] Het diepe ademen is de

beste bescherming tegen de meest vernielende

ziekte van de Europa - tuberculose”(Honderd jaar

fietsen in Nederland 1 850-1 950 Over het begin van

de fietscultuur, p. 28). Een bijkomend voordeel is dat

het een sport is die je met de hele famil ie kan doen.

Kijk maar eens om je heen! Overal kan je fietsers

vinden, en 84% van de Nederlanders heeft een

positief oordeel over fietsen. Waarschijnl i jk fiets j i j

zelf ook wel eens ergens naartoe, of het nou voor de

fun is, omdat het een gemakkeli jk vervoermiddel is,

of voor de sport. Iedere Nederlander heeft toch wel

een fiets in zi jn schuurtje staan?!?!

Fietsen in Nederland



Door Patricia Schakel (VO4)

Loes Wormmeester is producer bij Het Klokhuis. Ze

was te gast op de Cultuurdag die de school in oktober

organiseerde. Patricia Schakel uit VO 4 interviewde

haar.

Sinds wanneer werkt u bij het klokhuis?

Vijf jaar.

Is dat leuk?

Ja, ik vind het leuk. Het zi jn

gedeeltel i jk reportages. Die laten

zien hoe alles gaat in de

werkeli jkheid. Het andere deel is

drama. Erg belangri jk van het

Klokhuis is dat al les een beetje

vrol i jk is en grappig en dat vind ik erg

leuk.

Hoe ziet uw werk dag er uit?

Dat is heel verschil lend. De ene dag moet ik bij een

opname zijn, soms sta ik daar te kijken. De andere dag

zit ik op kantoor, dan moet ik al le mailtjes

beantwoorden, scripts lezen of programma’s

beoordelen. Dan is er weer een dag waarop ik een

presentator moet aannemen. Soms word je

uitgenodigd om naar een school te komen zoals in

Budapest.

Hoe lang duurt het ongeveer om een aflevering bij het

Klokhuis te maken?

Het Klokhuis is een soort trein, we maken ongeveer

1 40 afleveringen per jaar. Het is een hele strakke

routine, maar soms moeten we iets heel snel af

hebben en dat noemen we dan de taxi.

Als een aflevering echt heel snel afgemaakt moet

worden, dan kan dat wel, maar gemiddeld duurt het

Verslag cultuurdag 15 oktober.

Door Annelotte en Boriska

VO 3 en 4 maakten een videoclip van de hele dag met

de thema’s ‘Helden’, ‘Kinderboekenweek’, en

‘debateren’. Bi j het maken speelde onze gast Loes

Wormmeester, eindredacteur van het Klokhuis, een

belangri jke rol. Ze gaf ons opdrachten, en we moesten

zelfs een interview fi lmen: een deel daarvan kunt u op

het videoclipje op youtube. . . . . . . . . . bekijken.

Onze eerste stop was bij groep 3 en 4. De

kindjes waren allemaal mooi bont verkleed

als hun held: er waren prinsjes, piraten,

honden en er was er zelfs eentje verkleed

als zi jn vader! We interviewden veel van

de leerl ingen en hoorden dat voor hen

een groot deel van de dag bestond uit

het knutselen van hun helden en een lied

schri jven en leren.

Vervolgens bezochten we groep 5 en 6,

waar de leerl ingen onder begeleiding van

Loes Wormmeester toneelstukjes oefenden. Een

van de sketches ging over het bestaan van toiletten,

meer precies over hoe mensen het vroeger zonder

moesten doen. Een boeiend onderwerp en erg goed

gespeeld! De leerl ingen van de groepen 7 en 8 leerden

dat het helemaal niet zo makkeli jk is om te

presenteren.

Bij groep VO1 en 2 oefenden docenten Marieke van

den Hout en Peter Thijssen debatteren. De groep hield

over de vraag wat een held is. De stel l ing was ‘een

huurmoordenaar redt vri jwil l ig een moeder en haar

kind. Is hi j nu een held?’ Erg indrukwekkend. en

iedereen was er duidel i jk bi j betrokken.

Het was heel fi jn om zo samen te werken. Het was een

erg geslaagde zaterdag, zoals iedereen in het cl ipje

kan zien. We hadden veel plezier, en hopen dat

iedereen het er mee eens is als we zeggen dat het toch

niet zo erg was om een deel van onze zaterdag op te

geven!

een half jaar totdat we een programma kunnen

uitzenden.

Dat komt doordat de reportage eerst klaar moet zi jn.

Dan gaat het naar de schri jvers van het drama, omdat

die er een scene bij moeten schri jven. Dan moet de

dramascene opgenomen worden en dan moet het in

elkaar gemonteerd worden. Dus het is niet zo dat we

er ful ltime een halfjaar aan werken, er zitten heel veel

pauzes tussen. Maar al les bij elkaar duurt het

ongeveer een halfjaar.

Wat heeft u gestudeerd?

Toen ik 1 6 was, was ik klaar met de middelbare

school. Toen ben ik naar de pedagogische academie

gegaan. Op mijn 1 9-e was ik daar klaar mee en dacht

ik, ik wil niet voor de klas staan. Ik ben toen eigenli jk

meteen gaan werken. Ik werkte eerst bi j een

uitgeveri j , radio televisie, dus ik heb van alles gedaan

voordat ik bij het Klokhuis uitkwam.

Wat vond u van deze dag op de Nederlandse School?

Ik vond het super leuk, ik word de hele ti jd bedankt dat

ik hier was. Maar ik vind dat ik de school moet

bedanken. Ik vind het bijzonder dat een school

mensen uitnodigd van buiten om te komen vertel len. Ik

denk nu: had ik vroeger maar op zo’n school gezeten!

Ik heb dit vroeger op school nooit gehad.

Een laatste vraag: wat vond u in het algemeen van

Budapest?

Ik was nog nooit eerder in Budapest geweest, dus dat

heb ik gisteren voor het eerst gezien. Ik kreeg een

rondleiding van een van de docenten die heel veel wist

van de stad. Dat was wel leuk. Ik vind het een mooie

stad en rustig, ik ben er op een middag doorheen

gelopen. Het l i jkt mij een prettige stad. En deze school

is heel groot en luxe.

Interview

Het Klokhuis is als een soort trein

De pannenkoek en de pizza
Op een dag werd meneer Pannenkoek wakker door een raar geluid. Het was

meneer Pizza. Meneer Pannenkoek en meneer Pizza waren sinds jaren

goede vrienden tot de dag dat menieer Pizza meneer Pannenkoek had

geslagen en meneer Pannenkoek meneer Pizza de deur uitstuurde.

Meneer Pizza was nu bij Meneer Pannenkoek gekomen om wraak te nemen.

Hij wou een competitie houden over wie het lekkerste was.

De volgende dag ging de competitie beginnen. Er waren duizenden mensen. De competitie gebeurde in het huis

van meneer Pannenkoek. Meneer Pizza en Meneer Pannenkoek waren heel opgewonden en hooten dat ze

zouden winnen.

Eindeli jk begon de competitie. Er waren twee mannnen die gingen proeven. Ze gingen allebei de pizza en de

pannenkoek proeven. De meneren proefden rustig. Zodra ze klaar waren, gingen ze in een aparte kamer zitten.

Daar beslisten ze wie het lekkerste was.

Toen ze klaar waren, stapten ze uit de kamer. Iedereen juichte en klapte en wachtte op het grote moment, de

beslissing.

Ze hadden beslist dat de pannenkoek het beste smaakte. Meneer Pannenkoek was heel bl i j dat hi j gewonnen

had, maar hij had wel veel medeli jden met meneer Pizza die heel droevig was. Meneer Pizza vroeg aan meneer

Pannenkoek of hij weer bij hem mocht wonen, en omdat meneer Pannenkoek zo’n medeli jden had, zei hi j :

Natuurl i jk.

Na die dag leefden meneer Pannenkoek en meneer Pizza nog lang en gelukkig.

Max van Craen, groep 6

Uitstapje naar het bos

Op 7, 8 en 9 februari deden de leerlingen

van groep 8 de Cito-eindtoets. Acht van hen

maakten de hele toets. Myrte Driessenaar

tekende haar impressie van die dagen.

Letterboom groep 4

Cultuuronderwijs

In groep 5 behandelen we in het cultuuronderwijs de

Nederlandse en Belgische provincies. De leerl ingen

leren over zaken als het landschap, gebruiken en

bezienswaardigheden. We gebruiken het boek ‘Overal en

ergens’, met 50 prachtige voorleesverhalen van Arend

van Dam & Alex de Wolf. Bi j het boek hoort ook een

plattegrond van Nederland. De verhalen sluiten ook aan

op de thema’s van de taalmethode. Van het voorjaar

houden de kinderen spreekbeurten over hun favoriete Nederlandse of Belgische

provincie. Zo komen ze zelf meer te weten en leren ze van elkaar.




