
  Info 5 
Schooljaar 2021- 2022 

Brede school ‘t Vogelnest 

Hengstdijkse Kerkstraat 15 A 

4585AA Hengstdijk 

0114-681792 

tvogelnest@elevantio.nl 

  In de brede school zijn ondergebracht: basisschool ‘t Vogelnest 

    en peuterspeelzaal Het Hobbelpaardje 

Agenda 

EU Groente/

Fruit Project 

17 dec.: 

—>Kerststukjes maken 

Muziek & Kerstlunch  

Afscheid juf Liesbeth 

19 dec.: Charlotte jarig! 

23 dec.: Ayoub jarig! 

20, 21, 22, 23 dec.: 
Noodopvang op ‘t Vogelnest 

18 dec. t/m 9 januari:  

Kerstvakantie 
3 jan.: Jazzlyn jarig! 

6 jan.: Driekoningen 
12 jan.: Oliver jarig! 

14 jan.: Dani jarig! 

Week 4/5:  Start cito’s M 

18 jan.: Wintergroenten 
project 

24 jan.: Studiemiddag,  

leerlingen ‘s middags vrij. 

28 jan.: Nationale  
Vogeltelling 

Namens de Ouderraad 

vragen we: stort de 

vrijwillige ouderbijdrage!  

Let op: 21+23 dec wel 

Peuterspeelzaal open! 

Het was gezellig met de 
pieten op school.  
De peuters deden  
pietengym en we zijn 
verwend met cadeaus. 

Bij het thema Kerst  

hebben we de boom 
versierd en een kerstbal 
geknutseld. Natuurlijk 
maakten we ook nog 
een leuk kerstkaartje, 
samen met Emy 

(stagiaire). 

Kerst 
Samen met de kinderen hebben we 
de school in kerstsfeer gebracht. Met 
vrolijk versierde kerstbomen in de  
aula en prachtige kerstdecoraties. 
Door de coronamaatregelen zijn de 
laatste weken iets anders verlopen 
dan we hadden gedacht.  
Helaas hebben we groep 6/8 enkele 
dagen thuisonderwijs moeten geven vanwege  
besmettingen. Vrijdag hebben we juf Liesbeth nog 
even in het zonnetje gezet en op passende wijze  
afscheid genomen. Vanaf januari 2022 start ze met 
een nieuwe baan op het Lodewijkcollege. We heb-
ben genoten van een heerlijke Kerstlunch, verzorgd 

door de Ouderraad. Ook geknutseld en gezongen! 

17 dec.(14.30u) start de kerstvakantie voor gr. 1/8  

Juf Nicolle Maerman zal na de Kerstvakantie starten 
op ‘t Vogelnest, in groep 3/4/5 op maandag en 
woensdag. We zijn blij dat ze ons team komt  
versterken en wensen haar veel succes! Juf Petra zal 
voorlopig fulltime voor gr. 6/7/8 staan.  

Namens alle juffen,  
de Ouderraad, de MR en 
de Peuterspeelzaal willen 

wij graag iedereen  
bedanken voor de fijne 

start, de hulp en het begrip 
die wij mochten  

ontvangen tijdens de  
eerste maanden van dit 

schooljaar.  
 

 Wij wensen iedereen een 
hele fijne vakantie,  

prettige kerstdagen en een 
gezond & goed 2022 toe! 

Kerstgroet en  

nieuwjaarswens  



 

Allemaal een gezellige  

Kerstvakantie toegewenst! 

Blijf gezond en tot in 2022 


