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Brede school ‘t Vogelnest 
Hengstdijkse Kerkstraat 15 a 

4585AA Hengstdijk 
0114-681792 

tvogelnest@ogperspecto.nl 

Nieuws Basisschool ‘t Vogelnest en peuterspeelzaal Het Hobbelpaardje  
Kijk op: https://tvogelnest.ogperspecto.nl/nieuws/actueel 

Agenda  
EU Groente/Fruit Project 
Oudergesprekken wk 14 
De Textiel Race:  
28 maart – 21 april. 
8 april mini Ropa Run 

14 april: Paasactivitei-
ten,  Paasontbijt 
Rapport 2 krijg je mee! 
Lever deze week ook je 
vastenactiedoosje in! 
15 april: Vrij, Goede  
Vrijdag, 15 t/m 19 april: 

Paasvakantie, vrij 
20 april:  Weer school 
‘s Middags: Schoolvoet-
bal HVV 24 gr. 6/7/8 
21 april : Muziek concert 
om 12.00u, gr. 6/7/8 
Ouders zijn welkom 

22 april: Koningsspelen 
Ontbijt en spel 
‘s Middags zwemmen 
bij de Vogel voor gr. 4/8 
Meivakantie: 
25 april t/m 8 mei  
27 april Koningsdag  

Ontbijt in de Schuur 
2 mei Suikerfeest 
4 mei Dodenherdenking 
5 mei Bevrijdingsdag 
8 mei: Moederdag 
*Hiep hiep hoera! 
1 april: Marnix 6 jaar 
4 april: Rune 12 jaar 

12 april: Juf Petra 
18 april: Tygo 11 jaar 
8 mei: Isabel 7 jaar 
23 mei: Julie 5 jaar 

Op donderdag 14 april houden we onze 
Paasviering op school.  

De ouderraad verzorgt een lekker Paasontbijt. 
Alle kinderen gaan paaseitjes zoeken …….Ook 
wordt er een leuke knutselactiviteit gedaan in de 
verschillende groepen. Vrijdag 15 april  zijn we 
vrij, op Goede Vrijdag t/m dinsdag 19 april. 

Leuke websites: 
https://www.hengstdijk.eu 
Kinderpodcasts.nl 

Versoepelingen Coronamaatregelen 
Ouders mogen weer in de school komen!  
We zijn alweer gestart met allerlei leuke en  
leerzame activiteiten. Natuurlijk blijven we de 
basisregels volgen, handen wassen en frisse 

lucht is belangrijk, naast ons goede ventilatiesys-
teem. Kinderen komen zoveel mogelijk zelf  naar  
binnen, deze zelfstandigheid zijn ze nu al  
gewend! De leerlingen van de bovenbouw  
kunnen desgewenst vragen om coronatesten.  
Dit is geheel vrijblijvend. Per 23 maart zijn er geen 
maatregelen meer binnen de school. 

2Bfit Gezonde school bewegen 
Mascha komt op maandag en donderdag van 
12.15-12.45u leuke sport– en spelactiviteiten 
doen met onze leerlingen op het plein! 

Lever plastic flessen in 
voor sponsorgeld mini 

Ropa Run, voor mensen 
met Kanker 

https://tvogelnest.ogperspecto.nl/nieuws/actueel
https://www.hengstdijk.eu/index.html
https://kinderpodcasts.nl/


Maatjes Rekenen in 
groep 6/7/8  
 

Samen met de ABN/Amro 
vrijwilligers zijn we gestart met 
rekenen online. Iedere week 
staat er een nieuwe les klaar 
in Nieuwsbegrip, op dinsdag.  
De verhaaltjessommen wor-
den samen stap voor stap 
doorgenomen en uitgere-
kend. Wat een leerzame en 
leuke activiteit. 
 
Op donderdag lezen we met 
een maatje in een zelf  
gekozen boek. De boeken 
mogen we na afloop van het 
project houden.  

Koningsdag ontbijt in de Schuur 
 
Samen met de Dorpsraad, het Oranje 
Comité en de Schuur, wordt 27 april 
woensdagochtend om 10.00 u. een  
heerlijk Koningsontbijt verzorgd.  
Alle ouders, kinderen en inwoners van Hengstdijk zijn van harte 
welkom. Er volgt nog een brief om jezelf aan te melden. 

Opschoondag: Klussen + schoonmaken 13, 14 mei 
 
Vrijdagochtend 13 mei gaan onze leerlingen het dorp wat 
schoner maken en halen we het zwerfvuil weg. Ook poetsen we de 
“paarden” van Hengstdijk en planten we bloemetjes in de plantenbak aan 

het kruispunt in het dorp. Van de Dorpsraad en de mensen van de Schuur 
krijgen we wat drinken & lekkers voor het werk.  
Ouders/ vrijwilligers geef u op om te helpen! 
Op 14 mei gaan de volwassenen in het dorp wat klussen oppakken. Zo 
komt er een hek aan het Pannaveld gedeelte tussen het plein en de weg 
en denken we na om een nieuw speeltoestel te plaatsen in de speeltuin. 
Ook in het bos wordt geklust. Zin om te helpen? Geef het door op school! 



Jong United  
organiseert  
samen met  

Hulst voor Elkaar in de mei-
vakantie weer  

de Johan Cruyff League,  
op dinsdag 26 april.  

 
 
 

Vakantierooster 2022-2023 nieuw 
 
Zomervakantie 2022     t/m 2 september 2022 
 
Eerste schooldag          5 september 2022 
 
Elevantio dag (lln. vrij)  5 oktober 2022 
 
Herfstvakantie               24 t/m 28 oktober 2022 
 
Kerstvakantie  vrijdag 23 dec 2022 t/m 6 jan 2023 
Voorjaarsvakantie         20 t/m 24 februari 2023 
 
Goede vrijdag en Pasen    7 en 10 april 2023 
 
Meivakantie                     24 april t/m 5 mei 2023 
 
Hemelvaart                       18 en 19 mei 2023 
 
Pinksteren                           29 mei 2023 
 
Zomervakantie 2023    vanaf vrijdag 14 juli 2023 
 
 

De twee studiedagen + twee couleur locale dagen worden nog ingepland.  
Alleen de vrijdagen voor de kerstvakantie en de zomervakantie zijn vrije dagen. 
De ander vrijdagen voor de vakanties gaan we gewoon naar school. 

Welkom aan de nieuwe  
leerlingen die naar  

‘t Vogelnest zijn gekomen! 
Onze school groeit en dat is 

goed nieuws. Onze kleine 
school biedt veel structuur 
en veiligheid aan de leer-
lingen en er worden leuke 
en leerzame activiteiten  

georganiseerd! 
Zegt het voort 



Muzieklessen en instrumenten 
 
Het muziekproject 'Heel de klas speelt' is in volle gang. De leerlingen van 
groep 5 t/m 8 krijgen zeven muzieklessen met instrumenten aangeboden 
door de docenten van de muziekschool en vrijwilligers van de muziekvere-
niging Excelsior van Terhole. Hiervoor hebben we muzieksubsidie aange-

vraagd. Thuis zullen jullie die klanken uit de trompet, trombone of saxofoon 
vast wel al gehoord hebben. Ook in de pauzes mogen de kinderen hun  
instrument pakken en even bla-
zen….Donderdag 21 april is de laatste les 
en daarop volgend wordt een mini con-
cert gegeven. 
Om 12.00u, donderdag 21 april  bent u 
van harte welkom om het concert bij te 
wonen en kunt u horen hoe de leerlingen 
hebben geoefend. 
 
Ook in de andere groepen zijn we bezig 
met muzieklessen. Juf Marian volgt de op-
leiding tot vakdocent Muziek en de  

andere leerkrachten krijgen coaching van 
de docenten van de muziekschool. 

Onze Textielrace is  
gestart! 

 
Iedereen kent het wel, je hebt nog  
oude kleding of kapot textiel liggen.  

Bijvoorbeeld een hoeslaken met  
gaten of een spijkerbroek die niet 
meer past. Toch schiet het er iedere 
keer weer bij in om dit weg te brengen 
naar de kringloopwinkel of kledingcon-
tainer. 
De Textiel Race is een wedstrijd tussen 

scholen in een regio om zoveel  
mogelijk oude kleding en textiel bij 
mensen uit de buurt op te halen. 

U mag het ook op school langsbrengen!  
We kunnen een schoolreisje winnen, de actie loopt t/m 21 april 

OPROEP! OPROEP! Wie wil er ongeveer 2X in de maand de was 
van school wassen/ drogen en opvouwen tegen een kleine  
vergoeding? Het gaat om theedoeken, handdoeken enz. 
Geef het door op school als u dit wilt doen, alvast bedankt! 



       Peuterspeelzaal nieuws 
 

Thema: LENTE EN PASEN 

 
De peuters zijn bezig met thema lente /Pasen. 

We hebben al zaadjes van bloemen gezaaid.  

Ze kwamen goed op en zijn dan ook naar huis meegenomen waar ze in 

de volle grond geplant kunnen worden.  

Ook hebben we ze gezaaid in een bak bij de peuterspeelzaal. Als het 

weer beter is kunnen ze naar buiten. We hebben de narcissen die buiten 

bij school staan goed bekeken en toen een narcis gemaakt van papier. 

Ook zijn we voor Pasen begonnen, we hebben al iets gemaakt voor in de 

Paastak die in de peuterspeelzaal staat.  

We zijn al begonnen met een paasbakje, deze moet nog verder afge-

maakt worden. Hopelijk komt er iets in. 

Natuurlijk staat voor de meivakantie nog een knutselwerkje voor  

Moederdag op het programma. 

 

Ook juf Emy gaat nog enkele dingen met ons doen voor haar opleiding.  

Ze heeft al met een dobbelsteen een spelletje verzonnen waar wij de  

stippen moesten tellen en dan een opdracht doen die bij het juiste aantal 

ogen hoorde. Dat was heel leuk.  

Dinsdag 19 april is de Peuterspeelzaal wel gewoon geopend! 
 

Iedereen fijne Paasdagen. 
 

 

 


