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Schooljaar 2021-2022 

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 
5 nov.: Briefje surprises 

trekken gr 5/8 
8 nov.: Het Sinterklaas-

journaal begint op tv 
*Maatjeslezen ABN/

AMRO: 11, 18, 25 nov. 

11 nov.: groep 8 naar 
Gele Preventie bus 

12 nov.: 18.30u Sint 

Maarten tocht  

16 nov.: Cultuurmenu 

Robotica gr. 5/8 

17 nov.: Doe-dag gr. 7/8 

Reynaertcollege Hulst 
18 nov.: Voorlees-

wedstrijd ‘t Vogelnest 

23 nov.: Schoentje  

Zetten op school 
26 nov.: Hoekenwerk 

30 nov.: Tafeltennis gr. 

5/8 om 13.15u naar 

Kloosterzande 
3 dec.:  Sinterklaasfeest 

op school en surprise 
middag gr 5/8 
4 dec.: Sinterklaas-

intocht Hengstdijk 

13.45u, vanaf school 

Goed nieuws! 
Onze school mag weer  

meedoen aan: EU-Schoolfruit 
Vanaf 17  november 

 
Dit kunnen we gratis aanbieden. 

Spelenderwijs leren de kinderen om verschillende 

soorten groente en fruit te eten. Leuk en lekker 

op woensdag, donderdag en vrijdag, geeft u op 

maandag en dinsdag zelf fruit mee? 
Lees meer op: www.euschoolfruit.nl 

 

Goed dat we samen met de ouders werken aan 
het eten van voldoende fruit en groente voor 
een positieve vitamine boost …..  

 
 

13 dec.: Jason en Lucas  
               3 jaar 
13 dec.: Juf Marian 

19 dec.: Charlotte van B. 
               5 jaar 
23 dec.: Ayoub 8 jaar 

Sint Maarten tocht, om 

18.30u. –20.00u 

Vanwege aangepaste 

maatregelen een andere 
opzet We lopen alleen 
met de kinderen van 
school, de juffen en 3 
hulpouders. Zie bericht 
hierna in de info! 



Sint Maarten, een mooie traditie! 
 

 
Op vrijdag 12 november vieren we in Hengstdijk weer 
Sint Maarten.  

Route 1 voor de jongere kinderen. Route 2 voor de  

oudere leerlingen. We lopen met lampionnen en bellen 

aan waar lichtjes branden. Natuurlijk hopen we dat we, na het zingen van 
een liedje, wat lekkers krijgen. 

Let op: 
Vanwege aangepaste maatregelen hebben we gekozen voor een andere 

opzet, zodat het evenement toch kan doorgaan voor de kinderen.  
 

De kinderen mogen om 18.30u gebracht worden naar ‘t Vogelnest.  

Wij ontvangen ze aan het hek, waarna we alleen met de juffen en enkele 

hulpouders (Caroline, Marinya, Corina) de 2 verschillende tochten lopen. 

 
Om 20.00u kunnen de kinderen weer opgehaald worden bij school.  

De gemeente geeft toestemming voor deze kleinschalige vorm!  
Het liefst zouden we de tocht lopen met alle mensen die hierbij aanwezig 

willen zijn. Maar de omstandigheden laten het nu helaas niet toe.  
 

Laten we er voor de kinderen toch een gezellige avond van maken.  

 

We hopen op veel lichtjes, liedjes en lekkernijen …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We wensen iedereen alvast een fijne Sinterklaastijd toe! In de volgende  

info informeren we u verder over de activiteiten in december. 



 
Bezoek de facebookpagina of website  
van onze brede school ‘t Vogelnest.  

Reminder 
De vrijwillige ouderbijdrage kan weer betaald worden, zodat er 
door de ouderraad activiteiten kunnen worden georganiseerd.  
Betaalt U ook? Alvast bedankt! 

Peuterspeelzaal nieuws 

 
De komende weken gaan de kinderen werken met het thema 
sinterklaas. 

We gaan o.a. een snoepzak verven, hopelijk doet de sint er iets 
lekkers in. Ook gaan we vlaggetjes kleuren om op te hangen  
Ook dit jaar zal Sint met zijn pieten de peuterspeelzaal  
bezoeken. 

Het is helaas net als vorig jaar alleen met de peuters en niet  

samen met de ouders. 

 

Het feest zal er niet minder om zijn. We 
gaan flink oefenen om de sint te helpen. 
We zijn dan vast weer heel goede hulp-
pietjes. 
 
Het feest is op vrijdag 3 december, daar-

door is de peuterspeelzaal gesloten op 
donderdag 2 december  

Woensdag 17 november Doe dag Reynaert college 
 

Om 8.15 uur vertrekt groep 7/8 met de bus naar Hulst. Dus op 

deze dag al om 8.10 uur zeker op school zijn!  

De doe-dag activiteiten vinden op beide locaties van het  
Reynaertcollege plaats. We hopen dat de 
leerlingen een goede indruk krijgen van 
het voortgezet onderwijs. 



Gymles  
Denk eraan om passende gymspullen mee te geven op dinsdag! 
 

Sportbuurtwerk:  

 
Elke dinsdag van 14.45 t/m ±15.45u gratis sporten in de gymzaal van  

de Schuur, te Hengstdijk, door de gemeente Hulst. Vanaf groep 3. 

We hopen dat Maartje weer iedere week kan komen. 

Vanwege Corona…. 

Naar aanleiding van de persconferentie worden er geen specifieke maatrege-
len opgelegd, maar vragen we wel de algemene maatregelen te volgen: 

 De anderhalve meter maatregel wordt weer aangetrokken.  

 Alle – grote – fysieke bijeenkomsten (voor ouders), waar we de  

1,5 meter niet kunnen garanderen, laten we niet doorgaan. 

 Wanneer u als ouder/verzorger in de school komt voor een afspraak 

dan zullen we weer de check doen en indien nodig uw contactgegevens 

noteren. We verzoeken u ook vriendelijk om bij het verplaatsen in de 
school een mondkapje te dragen. 

 Bij het brengen en halen willen wij u ook vragen om niet in de school te 

komen.  
 

Door deze maatregelen op te volgen, hopen we Corona besmettingen te 

voorkomen. 

Groep 3/5 leest al vlot! 

 
En zo blijft het een leuk 
spelletje! 
 
 
We lezen vaak, veel en 

gevarieerd. 
 
Ook thuis wordt er flink  
geoefend. 
 
 

We zijn dan ook  

erg trots op onze  

leerlingen! 

Ga zo door……... 


