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  In de brede school zijn ondergebracht: basisschool ‘t Vogelnest 
    en peuterspeelzaal Het Hobbelpaardje 

Agenda  
EU Groente/Fruit Project 
Luizencontrole  
(wie wil dit na de vakantie 
contoleren?—> graag 
doorgeven aan juf Petra) 
 

Carnavalsmiddag: 
Groep 8 organiseert! 
25 feb. Vrijdagmiddag 

Voorjaarsvakantie: 
28 febr. t/m 6 maart:  

8 maart ‘s middags:  

Skate-a-way 
Skeelers, helm/ muts,  
beschermers meenemen! 
11 maart, 1 april: 
Hoekenwerk start weer! 
16 maart: gemeente-
raadsverkiezingen 
18 maart: Schaken gr. 6/8 
4 april: Week van het geld 
Cultuurmenu: 
28 maart: Kippenvel op 
papier, groep 7/8 
29 maart: Prentenboek-
theater, groep 3/4 
5 april: Gedichten gr. 5/8 
+ Muzieklessen in de klas 

7 april:Oudergesprekken 
8 april: ROPARUN KIKA 
*Hiep hiep hoera! 
2 maart: Djairo 4 jaar 
8 maart: Lars 4 jaar 

13 mrt.: Juf Nicolle 
16 mrt.: Judy 11 jaar 
25 mrt.: Juf Ingeborg 
1 april: Marnix 6 jaar 
4 april: Rune 12 jaar 
12 april: Juf Petra 
18 april: Tygo 11 jaar 

Gezonde Tussendoortjes 
Door even iets te eten en te drinken doen 
kinderen nieuwe energie op en kunnen zij 
zich beter concentreren tijdens de lessen. 
Fruit en groente, altijd goed; tomaatjes, 
komkommer, mandarijn, appel,  
Wortel. Op woensdag, donderdag en  
vrijdag is er gratis schoolfruit waar ze van 
mogen pakken. 
Snoep en koek zien we liever niet (teveel).  
Ook stimuleren we het drinken van water. 
Dat is lekker en goed voor de dorst. Priklimonade of 
frisdrank in blik / flesje is niet voor in de kleine pauze.  
We zijn tenslotte een gezonde school.  

Wij doen mee aan 
de Textiel Race! 

Binnenkort krijgen wij een gastles (21 maart) over 
het belang van het beter inzamelen van Textiel.  
Vervolgens gaan wij 4 weken lang deelnemen 
aan de Textiel Race. Dit is een competitie waar-
bij 10 basisschoolteams de strijd aangaan om  
zoveel mogelijk oud textiel in te zamelen.     

Daarmee is een toffe prijs te winnen, namelijk 
een volledig verzorgd schoolreisje!                      
De Textiel Race vindt plaats: 28 maart – 21 april. 

Wat gaan we verzamelen? 
Zo veel mogelijk oud textiel: Oude kleding, gordijnen,   
knuffels of tafellakens.  

Let op: 
-Het textiel mag niet vies zijn. 
-Het textiel mag niet nat zijn.  

Leerlingen mogen ‘langs de deuren’: Heeft u 

nog oud textiel thuis liggen?  
Neem het mee naar school! Wij hopen zo veel 
mogelijk textiel te verzamelen. Dat is goed voor 
het milieu en wie weet winnen wij een schoolreis! 

 
 



Carnaval op school   
 
Ook dit jaar vieren we op school carnaval. De organisatie is in 
handen van groep 8.  
Op vrijdag 25 februari mogen alle kinderen verkleed/  
geschminkt naar school komen.  
’s Morgens gaan we nog gewoon werken en leren, ’s middags 
gaan we Carnaval vieren!  Groep 8 heeft een leuk spelletjes-
programma met muziek samengesteld. De juffen zorgen voor 
iets lekkers om te eten/ te drinken. Dansen en spelen in de hal 
en in de klassen. Dat wordt vast heel gezellig!  
Om 14.30u is ons feest klaar en begint de vakantie. We wensen 
iedereen een leutige carnaval en vakantie toe!   

Versoepelingen Coronamaatregelen 
Ouders mogen weer in de school komen! We gaan het hoekenwerk en 
de schaaklessen weer opstarten. Natuurlijk blijven we de basisregels  
volgen om de verspreiding van het virus te beperken. Frisse lucht is  
belangrijk, naast ons goede ventilatiesysteem. Kinderen komen zoveel 

mogelijk zelf naar binnen, deze zelfstandigheid zijn ze nu al gewend! 

Skate-A-Way 
Dinsdagmiddag 8 maart krijgen we een 
skeeler-clinic voor groep 3 t/m 8. 
De leerlingen zijn verplicht het totale pakket aan bescherming te dragen. 
Dit bestaat naast de skeelers uit: 
pols-, elleboog, kniebescherming en een helm (kan fietshelm, paardrijcap, 
skihelm, skatehelm zijn). Of een muts voor onder de leenhelm. 
Geven jullie deze spullen zoveel mogelijk mee aan de kinderen? 

We gaan er een sportieve middag van maken! 



Letterfeest 
In groep 3 hebben we alle letters geleerd!  

Dat was een reden voor een letterfeest! Door de school hebben we een 
letterspeurtocht gedaan en speelden we letterbingo. Ook knutselden we 

een echte letter pet. Nu we alle letters hebben geleerd, kunnen we steeds 
moeilijkere woorden gaan lezen.  

 

Maatjes lezen 
Na de carnavalsvakantie start het project 'Maatjes lezen' van  
de ABN-Amro weer. Verschillende kinderen uit groep 3 t/m 8 
lezen 1 keer per week een half uur met een maatje online in 
een leesboek. Een erg leuk project waar vooral de nadruk ligt 

op het leesplezier. Er gaat ook een leerling in een Engels boek 
lezen! 

Rekenen groep 3 
Na de carnavalsvakantie gaan de kinderen van groep 3 rekenen bij groep 
1/2. De leerkrachten van groep 1/2 hebben dan tijd om de kinderen te  
begeleiden. Ook het oefenen van concrete opdrachten, zoals het  

springen op een getallenlijn en het spelen van tel-
spelletjes kan makkelijker uitgevoerd worden.  
Door het bewegend leren onthouden ze de reken-
stof beter! De kinderen van groep 1/2 zijn dan  
zelfstandig aan het spelen in de hoeken.  
Groep 4/5 rekent bij Juf Nicolle en juf Marian aan 
opdrachten van Snappet op hun chromebook en 

in hun werkschrift. 



       Peuterspeelzaal nieuws 
 

Thema: Kunst en carnaval 

Een traditie: Kom verkleed naar de peuterspeelzaal  

aanstaande donderdag! 

 

Carnaval 

Verkleden is leuk, carnaval is het grote verkleedfeest. Ook peuters houden 

van verkleden, dan kunnen ze even iemand anders zijn. Het stimuleert hun 

fantasie en hun zelfvertrouwen.  

We bereiden ons voor op het grote verkleedfeest hier op de peuterspeel-

zaal. Samen met de peuters maken we diverse knutselwerkjes 

 

Activiteiten voor thuis: 

-Samen een verkleedkist/ koffer maken 

-Samen carnavalskleding bekijken en uitzoeken 

-Lees samen met uw kind een boekje over dit thema, dit stimuleert de taal 

-Samen schminken (geef elkaar een clownsneus) 

-Samen een rode puntmuts maken en de kabouterdans doen 

-Samen de optocht bekijken 
 

Lars is 8 maart jarig!  
Hieperdepiep hoera! 

 4 jaar! 

 



Behandelen    https://www.rivm.nl/hoofdluis  

De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met 
een fijntandige kam. Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt.  

De eitjes zijn moeilijk te verwijderen, maar hoofdluizen   blijven in de luizenkam achter. 
Als u twee weken elke dag kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen. 

• Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Het kammen 
gaat makkelijker als u crèmespoeling gebruikt. Kam met een gewone kam of borstel 
eerst de klitten uit het haar. 

• Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier. Kam het haar 
met een fijntandige kam (zoals een luizenkam) van achter naar voren, begin telkens 
dicht bij de hoofdhuid. De hoofdluizen zitten namelijk 
op de hoofdhuid. Zorg dat u elke haarpluk doorkamt. 

• Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier 
of papieren zakdoek. Gooi deze na afloop weg. 

• Neten kunt u verwijderen met de nagels. Eventueel 
kunt u de neten deppen met een doekje waar azijn op 
zit. Dan laten de neten makkelijker los. 

• Spoel de crèmespoeling uit het haar. 

• Maak de kam na gebruik goed schoon met water en 
zeep. 

 
U kunt deze behandeling eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook dan 
is het belangrijk dat u twee weken lang elke dag het haar doorkamt. U kunt het beste 
een antihoofdluismiddel gebruiken waar dimeticon in zit. 

Luizencontroles  
Blijf  alert als kinderen gaan krabben... 

https://www.rivm.nl/hoofdluis

