NIEUWSBRIEF 1
Nederlandse Taal- en Cultuurschool Budapest
24 Augustus 2015
Beste ouders,
In de afsluitende nieuwsbrief van vorig schooljaar hebben we jullie allen
een warme, mooie zomer toegewenst. Die warme, mooie zomer duurt nog
even voort maar tegelijktertijd is de schoolvakantie toch echt voorbij en
beginnen we volgende week weer met de Nederlandse lessen.
Voordat we jullie op de hoogte brengen van het laatste nieuws inzake de
NTC en de belangrijkste praktische zaken op een rij zetten, heten wij
allereerst de nieuwe families van harte welkom in Hongarije en op de
Nederlandse Taal- en Cultuurschool Budapest.
Wij heten ook onze nieuwe leerkrachten Anita Oliekan, Arnold van Veen en
Jitske Wadman van harte welkom en wensen hen een fijne tijd toe op onze
school.
Wij willen jullie ook graag mededelen dat vier leerlingen van Vo4 het
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal hebben behaald. Felicitaties voor
Lisa, Emma, Lucas en Rachel maar ook voor al onze leerkrachten die dit
mede mogelijk gemaakt hebben. Wij zijn hier als NTC met recht trots op
omdat hiermee een van onze belangrijke doelstellingen ook in het
afgelopen jaar weer werd gerealiseerd.

Start van de lessen
Hierbij praktische informatie aangaande de start van de groepen:
Op maandag 31 augustus zullen de lessen voor de BAO 3 tot en met
BAO 5 en Vo 2 aanvangen. Wij verzoeken jullie vriendelijk om op de
volgende plekken te verzamelen:
BAO3 om 13:00 bij de hoofdingang van AISB building A.
BAO4 en 5 en Vo2 tussen 15.30 en 15:45 bij de Nederlandse
bibliotheek. (building B, 2e verdieping)
Op dinsdag 1 september starten de lessen voor BAO1,2, 6, 7 en 8 en
VO1
BAO1 verwachten we om half 9 in de gebruikelijke ruimte in
de Jokai Klub.
BAO 2 verwachten we om 11.45 in dezelfde ruimte van de
Jokai Klub.
BAO 6,7en 8 en VO1 en 2 tussen 15.30 en 15.45 bij de
Nederlandse bibliotheek op de AISB.
De leerlingen van VO3 en VO4 worden op woensdag 2 september om
17.00 uur verwacht bij de hoofdingang van de Britse School (1037
Budapest, Kiscelli köz 17) voor overleg over de locatie en de tijden van de
lessen.

Kennismaking met de leerkrachten van de kinderen:
Maandag 7 en dinsdag 8 september zijn de dagen waarop de ouders
formeel kennis kunnen maken met de leerkrachten van hun kinderen. De
leerkrachten zullen gedurende het laatste half uur van de les informatie
geven over de gang van zaken in de klas en is er mogelijkheid
onduidelijkheden te bespreken.
Verdere informatie hieromtrent wordt via de betreffende leerkrachten
verstuurd.

Ouderbijdrage
Zoals eerder gecommuniceerd is het schoolgeld voor het aankomende
schooljaar vastgesteld op EURO 530 per leerling. De facturen worden dit
jaar begin september verstuurd. Eenieder verzoeken wij vriendelijk de
bijdrage op tijd te betalen. 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.
Net als vorig jaar bestaat er de mogelijkheid om de ouderbijdrage in 3
termijnen te betalen. Echter een aanvraag hiervoor dient eerst door het
bestuur goedgekeurd te worden. Deze aanvraag kan nog tot 1 september
ingediend worden bij mailadres ntcschoolboedapest@gmail.com.

Groepsindeling
In onderstaande tabel een volledig overzicht van de groepsindeling.
Groep

Locatie

Tijdstip

Leerkracht

BAO 1

Jokai

di. 8.30-11.30

Martine Bijvoet

BAO 2

Jokai

di. 11.45-14.45

Fientje Aelbrecht, assistentie:
Anita Oliekan

BAO 3

AISB

ma. 13.00-15.30 Martine Bijvoet

BAO 4

AISB

ma. 15.45-18.15 Martine Bijvoet

BAO 5

AISB

ma. 15.45-18.15 Doetie Talsma

BAO 6

AISB

di. 15.45-18.15

Anita Oliekan

BAO 7

AISB

di. 15.45-18.15

Doetie Talsma

BAO 8

AISB

di. 15.45-18.15

Martine Bijvoet

VO 1

AISB

di. 15.45-18.15

Jitske Wadman

VO 2

AISB

di. 15.45-18.15

Arnold van Veen

VO 3

in overleg

Runa Hellinga

VO 4

in overleg

Orsolya Rethelyi

Belangrijke data
Hieronder een overzicht van de belangrijkste data voor de eerste maanden
van het nieuwe schooljaar.
31 augustus - 1 september 1e schooldag BAO 1 - VO2
2 september

overleg VO3 en VO4

7-8 september

kennismaking in de klas- laatste half uur van
de les

14 oktober

Ouderavond met gastspreker Liesbeth de
Rijke - thema: meertaligheid. Deze
ouderavond vindt plaats op de residentie van
de Nederlandse ambassadeur.

19 oktober - 23 oktober

Herfstvakantie

7 november

Verplichte cultuurzaterdag. Deze wordt
geleid door de Vlaamse schrijver Alex
Wolfram met als thema autobiografisch
schrijven

14 december - 3 januari

Kerstvakantie

Enkele ‘schoolregels’
De 2,5 uur resp. 2 uur (Vo 3 en 4) die de leerkracht beschikbaar heeft
voor de lessen wordt ten volle benut. Een krap schema maar met alle
inmiddels opgebouwde ervaring goed te doen. We hebben echter wel jullie
hulp en discipline nodig, dus vandaar enkele ‘schoolregels.’:



Breng je kind op tijd zodat de lessen niet worden verstoord.

Haal het kind op tijd af, maar niet voor het einde van de lestijd. De
leerkrachten zijn na schooltijd niet verantwoordelijk voor de kinderen.


Licht de leerkracht telefonisch in wanneer je kind niet aanwezig kan zijn
en vermijd afwezigheid zoveel mogelijk. Let hierbij op de
absentieregeling, deze staat beschreven in de schoolgids.




Geef wat te eten en te drinken mee.



Controleer elke week het huiswerk.

Overige informatie
Verhuizen – In geval van verhuizing, of wijziging van telefoonnummer of
e-mailadres, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk.
Rapporten - Willen jullie zo vriendelijk zijn het (NTC Budapest)
schoolrapport tijdens de eerste les bij de leerkracht in te leveren?
Boeken van de Nederlandse school - Aan het eind van het schooljaar in
juni zijn niet alle boeken ingeleverd. Zouden jullie de boeken die het
eigendom van de Nederlandse school zijn (methodeboeken en
bibliotheekboeken) tijdens de eerste les aan de kinderen willen meegeven.
Schoolgids - In de bijlage vinden jullie de schoolgids met informatie over
het schooljaar. Indien hier vragen over zijn, neem dan contact met ons
op. Voor onderwijskundige en praktische vragen kun je terecht bij Martine
Bijvoet (directeur) door te emailen naar info@ntcschoolbudapest.nl en ook
telefonisch op nummer 06 30 241 2546. Over overige vragen kun je
contact opnemen met Erik Aal (voorzitter bestuur) door te emailen naar
ntcschoolboedapest@gmail.com.
Adressenlijst - Dit jaar zal wederom de adressenlijst van onze leerlingen
onder de ouders worden verspreid, zodat ouders benaderd kunnen worden
voor bijvoorbeeld carpoolen. Indien je bezwaar hebt tegen verspreiding
van deze gegevens onder onze leerlingen gaarne dit per omgaande door
te geven bij het secretariaat: ntcschoolboedapest@gmail.com
Website - De school zal zo min mogelijk drukwerk verspreiden. Jullie
ontvangen informatie van school via de leerkracht, per e-mail en via de
website www.ntcschoolbudapest.nl. Veel documenten zijn ook via de
website te downloaden. Tips of ideeën voor de website kunt je e-mailen
naar ntcschoolboedapest@gmail.com.
De NTC School Budapest is ook te vinden op Facebook. Hier vind je tips en
regelmatig leuke links.

Foto’s - Graag zouden we op onze website en Facebook-pagina foto’s die
gedurende het schooljaar bij de diverse activiteiten genomen zijn
plaatsen. Indien je hiertegen bezwaar hebt gaarne dit per omgaande door
te geven bij het secretariaat: ntcschoolboedapest@gmail.com
Contact - Het algemene e-mailadres van de school is:
info@ntcschoolbudapest.nl. Alle e-mails die gestuurd worden naar dit
adres komen binnen bij zowel het bestuur als de directie. De e-mails
verzonden aan ntcschoolboedapest@gmail.com komen alleen binnen bij
het bestuur.

Wij hopen dat jullie met ons weer alle vertrouwen hebben in een goed
schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Namens bestuur, directie en leerkrachten,

Erik Aal

Voorzitter NTC School Budapest

Website: www.ntcschoolbudapest.nl

Email: ntcschoolboedapest@gmail.com

