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Brede school ‘t Vogelnest 

Hengstdijkse Kerkstraat 15 a 

4585AA Hengstdijk 

0114-681792 

tvogelnest@ogperspecto.nl 

  In de brede school zijn ondergebracht: basisschool ‘t Vogelnest  

    en peuterspeelzaal Het Hobbelpaardje 

Agenda 
8, 22 okt.: 12.45 u. 

Zwemmen bij de 
Vogel gr. 4/8  
11 okt.: MR-vergadering 
19.30u. 
12 okt.: Juf Zebra en 

Klaartje komen 
14 okt.: Fietencontrole 

Mangnus, neem je fiets 
mee! 

15 okt., 12 nov.: Schaken 
gr. 7/8 
19 okt.: Naar dierenarts 
21 okt., 4, 11, 18 nov.: 

Maatjes lezen ABN Amro 
21 okt.: Info avond 19.00u 

23-31 okt.: Herfstvakantie 
Regelmatige hoofdluis 
Controle... 

2 nov.: Nationaal ontbijt 

5 nov.: Hoekenwerk 

12 nov.: Sint Maarten 

tocht dorp Hengstdijk 

16 nov. :Robotica cultuur-

menu gr. 7/8 
17 nov.: Doe-dag  
Reynaertcollege gr. 7/8 
18 nov.: Voorleeswedstrijd 

Jarigen oktober 

19 okt.: Fink 7 jaar 

22 okt.: juf Fien  

23 okt.: Siem 11 jaar 

30 okt.: Charlotte 6 jaar 

Allemaal alvast van harte 

Gefeliciteerd! 
 

De brief voor de betaling 
van de vrijwillige  

ouderbijdrage is mee. 
Hiervan worden leuke  
activiteiten voor de  
kinderen mee betaald, 
door de ouderraad. 
 

KINDERBOEKENWEEK 

 
Op dinsdag 5 okt. was de opening van de KBW.                    

Met het thema: Beroepen. De kinderen en juffen 
kwamen verkleed naar school en we zongen samen 

het lied worden wat je wil. Daarna maakten we een 

kunstwerk. Vanaf 7 t/m 15 okt. lezen we elke dag 
voor  van 8.30u - 9.00u.  Misschien is het leuk dat 

papa/ mama/ opa/oma eens komt voorlezen? Geef 
gerust aan de eigen juf door als u dit wilt doen en op 
welke dag. Op school vertellen de kinderen over het 

beroepen-interview! Dinsdag 12 okt. brengen juf    

Zebra en Klaartje Koe weer een bezoek aan onze 

school. Ze vertellen over keuzes maken, welk beroep 
kies je, wat moet je allemaal  leren/ kunnen?           
We krijgen ook een fietsenmaker op bezoek, donder-

dag 14 okt. Neem op die dag je fiets mee om te    

controleren. Vrijdagochtend 15 okt. spelen we in de 

hal met alle leerlingen een toneeltekst uit, over  de 

Boekenbus. En we gaan op excursie naar de         

dierenarts op dinsdag 19 okt.  Groep 5/8 knutselt  

kijkdozen over        

beroepen. 

Super leuk om meer 

te leren over           

verschillende          

beroepen, ook via 

boeken! 

Goed nieuws 

 
Onze school mag weer  
meedoen aan: EU-Schoolfruit! 
17 november t/m 22 april 

20 weken lang gratis groente en 

fruit voor de hele school!  
Tot die tijd fruit op woe, do, vr 

van fruitbedrijf van Assche,  
de Landwinkel 



Beste ouders/ verzorgers, 
 

Uitnodiging informatieavond  
team, ouderraad en medezeggenschapsraad  

Donderdag 21 oktober 
aanvang 19.00u  (inloop: 18.45u in de hal) 

jaarverslag en financieel overzicht OR,                    
jaarverslag van de MR ter inzage 

Informatie in de klassen door de juffen  

en “Open Huis” 

 

 

 

Sportbuurtwerk  
lekker gratis sporten  

op dinsdag van 15.00u-16.00u in de Schuur  

Hopelijk komen jullie,  

dan kan het doorgaan! (vanaf 5 kids) 

Zie schema in de hal. 



Leescircuit 
Dit schooljaar zijn we in de groepen 4 t/m 8 weer gestart met het leescircuit.  

We starten de les altijd met het lezen van woordrijen. De hele week lezen we  
dezelfde woordjes en elke keer proberen we meer woorden te lezen in 1 minuut.  
De kinderen hebben hier al positieve ervaringen mee 

———————————————————————race lezen 

Daarna gaan de kinderen in tweetallen aan het werk.  

Alle kinderen hebben een maatje waarmee ze lezen in het 

boekje van Estafette of waarmee ze de tekst van  

Nieuwsbegrip lezen. Ook zijn er steeds 2 leerkrachten die aan 

kleine groepjes kinderen uitleg geven; Lekker veel aandacht! 
We werken steeds 10 minuten en dan wisselen we van  

activiteit….totaal ± 30 min. Vanessa en Liesbeth helpen ons ook bij het lezen. 

Deze manier van werken is zeer effectief. De goede lezers (tutoren) helpen de  
minder goede lezers en werken hierbij ook aan hun eigen leesontwikkeling.  
De minder goede lezers hebben altijd een maatje naast zich, die hen helpt om  

beter te worden. We zijn al ontzettend trots op de vooruitgang!  

 
Op maandagmiddag komt leesconsulente Ellen ook (een aantal) kinderen  
enthousiast maken voor het lezen. Zij heeft super leuke bieb boeken bij.  
Bij biebjuf Liesbeth van Assche, mogen ze op maandag en vrijdag ook boeken 

zoeken, lenen van de schoolbieb en meenemen naar de klas of naar huis. 
Maatje op afstand, ABN-AMRO is ook weer gestart. Lezen op afstand is cool! 

Op vrijdag lezen de kinderen van groep 7/8 een boekje voor aan de kleuters. Het 
voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling en woordenschatuitbreiding van 
de kinderen.  
Vaak worden kleine kinderen nog wel voorgelezen, maar stopt het voorlezen  
zodra kinderen zelf kunnen lezen. Dat is 
jammer, want voorlezen: 
 
 vergroot de woordenschat 
 stimuleert de fantasie 
 helpt te leren luisteren en  
 te concentreren 
 stimuleert het zelf willen lezen 
 zorgt voor een gezellige, ontspannen 

sfeer 
 

In de klassen lezen we daarom ook regelmatig voor.  
Probeer thuis ook eens voor te lezen. Laat de kinderen een leesboek kie-

zen, of zoek zelf een leuk leesboek.  



WEBSITE nieuws, foto’s en informatie 

Kijk regelmatig op: 

https://tvogelnest.ogperspecto.nl 

Of op onze facebook pagina 

 

OPROEP 
 

 

Bent u een betrokken en enthousiaste ouder?  

De ouderraad van ‘t Vogelnest zoekt  

nieuwe leden. 
U kunt zich aanmelden bij juf Addy of juf Ingeborg. 

Peuterspeelzaal ‘t Hobbelpaardje 
 
De peuters zijn nog bezig met het thema Reuzen en kabouters. 

We hebben al als echte reuzen gelopen maar ook als kabouters.  
De reus had grote reuze stappen en de kabouter piep kleine stapjes. 
De reus was groot (met de armen naar boven) en de kabouter klein (op 
onze hurken voor bewegen) 
Ook hebben we reuze klompen en kleine klompjes.  

Met de reuze klompen lopen was nog best moeilijk. 

 

Er was een bal onder de bank gekomen en daar hadden we reuzen 

armen voor nodig om die te kunnen pakken. We hebben daarvoor een 
borstel gebruikt, want onze benen waren ook te kort. 
 
Ook zijn we al bezig om een kabouterhuisje  

te maken.   
Op de peuterspeelzaal zijn ook 3 kabouterdeurtjes, 

maar helaas ze hebben overdag de deur op slot 
en slapen. 
 
Op donderdagochtend is er een eerstejaars  
stagiaire Ze heet Emy  

Veel plezier bij onze peuterspeelzaal! 

 
                                                                                        Kabouter Bim wil spelen 



Onze stagiaire stelt zich voor: 

 
Beste ouders en verzorgers, 

Ik ben Emy de Schepper en ik ben 16 jaar oud. 

Ik ben een 1e jaars student van Scalda en volg de  
opleiding kindprofessional. 

Op donderdag en op vrijdag ben ik aanwezig. 
Op donderdag ochtend ben ik bij de peuterspeelzaal 
(bij juf Rosita) en donderdag middag en vrijdag mag ik 

stage lopen bij groep 3,4,5 (bij juf Marian).  
Mijn hobby’s zijn: knutselen, leuke dingen doen met mijn 

vrienden en paardrijden. Ook vind ik het erg leuk om 
leuke dingen te doen met kinderen en heb heel veel zin 

om hier stage te komen lopen en jullie allemaal te     
ontmoeten! Veel succes en plezier op ‘t Vogelnest 

 

 



Wij zijn trots op ‘t Vogelnest 

 


