
  Info 10 
Schooljaar 2021-2022 

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  
Groente/Fruit Project 
Landwinkel Oude Stoof 
Fam. Van Assche 
*Zwemmen op maandag-
middag, te Kloosterzande 
gr. 5/8 bij droog weer 

*Oudergesprekken op 
verzoek 
4 juli: Podium plaatsen in 
de Schuur 19.00u, vele 
handen maken licht 
werk! 
8 juli: Laatste keer  
Hoekenwerk 13.30-
14.30u 
13 juli: Musical uitvoering 
18.45u inloop, 19.00u 

start voorprogramma 
groep 1/2, gr. 3/4/5 
15 juli: Zwemmen bij de 
Vogel gr. 3/8  
19 juli: 9.00u-10.15u  
Oefenen in de nieuwe 
groep, gr. 8 helpt bij 

groep 1/2 
19 juli: 17.30u Afscheid 
groep 8 (4 leerlingen). 
Om 18.15u sluiten hun 
ouders aan en bekijken 
foto’s, praatje, drankje 
20 juli: Rapport 3 mee! 

21 juli: LAATSTE school-
dag, thema Jungle, 
groep 8 organiseert 
De ouderraad zorgt 
voor frietjes en snack 
Om 13.45u uitglijden, 
14.00u zijn de leerlingen 

vrij! ...ZOMERVAKANTIE 

OPROEP! OPROEP! 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. 
 
 
Schooltuin onderhoud:  
-snoeien wilgentunnel 
-bijhouden groententuintje 

-onkruid wieden  
-verven picknicktafel 

 

 
Geef het op school door als 
u dit wilt doen,  
alvast bedankt! 

*Hiep hiep hoera! 
 
6 juli: Lisa-Fay 11 jaar 
19 juli: Sanne 12 jaar 
21 juli: Juf Liesbeth van 
Assche jarig! 
25 juli: Damian 5 jaar 
29 juli: Noah 8 jaar 

De 3 versies van de Mini-Roparun Zeeuws-Vlaanderen 

hebben samen het absolute recordbedrag van  

€42.000 opgebracht. We kregen een school 

herinnering in de vorm van een loopschoen beeldje. 

https://tvogelnest.ogperspecto.nl/nieuws/actueel


Dinsdag 28 juni gingen de groepen 1 t/m 5 op schoolreis naar 
Tropical Zoo. Samen met de kinderen van de Oostvogel uit 
Lamswaarde vertrokken we met de bus naar Kwadendamme. 
Om 10 uur kwamen we daar aan. Eerst aten we samen wat fruit. 
Daarna werden we verwacht in de 'natuurklas'. Daar kregen we 
uitleg over de slang. We leerden wat slangen eten, hoe zwaar 
ze zijn en hoe ze leven. Ook mochten we een echte slang in on-
ze nek leggen. Wat was dit spannend! Zoveel kinderen die dit 
durfden...! Na de 'natuurklas' mochten we langs de dieren  
lopen. We zagen vlinders, kikkers, schildpadden, een kameleon 
en een gekko. Op de natuurzolder zagen we verschillende  
skeletten van dieren. Dat was erg indrukwekkend.  

 
Tussen de middag aten we 
onze boterhammen.  
Daarna was het tijd om vrij 
te spelen. We deden onze 
zwemkleren aan en konden 
lekker spelen met het water. 
Wat hadden we een pret. 
Tussendoor kregen we  
namens de ouderraad nog 
een lekker ijsje. 
 
 
 

 
Om half 3 vertrok de bus 
weer naar Hengstdijk. Het 
was een erg leuke dag.  
Iedereen heeft ontzettend 
genoten! 
 
Wij willen de leden van de 

ouderraad nogmaals  
bedanken voor de hulp  

tijdens deze leuke  
schoolreis!  

 



Schoolkamp 2022 

 
We kunnen terugkijken op een super gezellig schoolkamp  

samen met bs de Oostvogel. Kijk voor alle foto’s op: 
 https://tvogelnest.ogperspecto.nl/welkom 

 

De groepsindeling voor volgend schooljaar is vastgesteld.  De 
MR vergadert 4 juli, de leerlingen krijgen dinsdag de brief mee. 
 
We zijn op zoek naar een gastouder, zie de meegekregen flyer. 
 
De jaarplanning en agenda, vakanties en vrije dagen 2022-
2023 komen binnenkort uitgebreid op onze website te staan. 

https://tvogelnest.ogperspecto.nl/welkom 

https://tvogelnest.ogperspecto.nl/welkom
https://tvogelnest.ogperspecto.nl/welkom


 
Er is door de ouderraad een leuke 

 stroopwafelactie gehouden, zodat zij weer 
geld in kas hebben voor materialen en  

activiteiten ten bate van alle leerlingen!  
Nogmaals dank voor jullie bijdrage.  

De OR heeft een bijdrage voor  
zwemmen, schoolreis en schoolkamp  
gegeven en er worden cadeaus voor  

groep 8 gekocht.  

Wij bedanken alvast alle ouders en vrijwilligers die ons  
dit schooljaar hebben geholpen.  

Met jullie steun en hulp is het ons gelukt om samen geweldig 
passend onderwijs te geven aan  
alle leerlingen van ‘t Vogelnest.  

 

Donderdag 21 juli is de laatste schooldag.  
Groep 8 verzorgt dan een leuk ochtendprogramma.  

Het thema is: “Jungle”. Verkleed je passend… 
Tussen de middag zorgt de ouderraad voor lekkere  

Frietjes, snacks en drinken.  
De afsluiting gebeurt buiten bij de glijbaan, waar het uitglijden 

van groep 1/2 naar groep 3 plaatsvindt rond 13.45u en  
het afscheid van de leerlingen van groep 8, die  

naar het Voortgezet gaan! 
Ouders zijn hierbij van harte welkom!  

Om 14.00u is de school uit en begint de zomervakantie 



 

Inleveren boeken schoolbibliotheek 
 
De uitleentermijn van de boeken van onze schoolbibliotheek is  
3 weken. De meeste kinderen brengen binnen deze termijn hun 
boek terug of laten ‘m verlengen. 
Echter er raken ook boeken kwijt. Deze worden ‘steeds  
vergeten’ of ‘ze kunnen ze niet meer vinden’. 
De boeken zijn eigendom van de Zeeuwse Bibliotheek en het is 
de bedoeling dat deze retour komen zodat andere kinderen ze 
ook kunnen lezen. Onze school hanteert (nog) geen boete voor 
het niet of te laat inleveren.  
Als uw kind een boek kwijt is, verzoek ik u vriendelijk om thuis 
(nog) eens goed te zoeken, zodat onze bibliotheek weer  
compleet is voor de zomervakantie. 

Alvast bedankt. 
Groeten van Bieb-/leesjuf Liesbeth van Assche 

13 juli 2022 
In “de Schuur” te Hengstdijk 

Inloop: 18.45u 
Start voorprogramma: 19.00u  

Iedereen is welkom! 
Daarna voert groep 6/7/8  

de musical op. 
 

In deze sprankelende afscheidsmusical is de grote vraag: wie steelt de 
show? Presentatoren Bob Babbel en Shirley Shine proberen het uit alle 
macht, maar de kijkcijfers van het programma zijn een drama.  
Dan gooien de zenderbazen het format om en lijkt de uitzending een  
succes te worden. Maar wie zijn toch die gemaskerde juryleden?  
En belangrijker nog: wat proberen ze te verbergen? 

In de pauze is er tijd voor een drankje en gaan we met  
de hoed rond voor een kleine bijdrage…. 



Vast liedje voor eet- en drinkmomenten bij de Peuters 
(op de wijs van Vader Jacob) 

Smakelijk eten, smakelijk drinken 
Hap, Hap, Hap, Slok, Slok, Slok 
Dat zal lekker smaken, Dat zal lekker 
smaken Eet maar op, Drink maar op 

Variant op smakelijk eten 

Smakelijk eten, smakelijk eten, 

… (de naam van het kind) lust graag 
… (wat het kind lekker vindt) 

Eet maar op, eet maar op. 

Vakantierooster 2022-2023 nieuw 
 
Zomervakantie 2022      t/m 2 september 2022 
Eerste schooldag           5 september 2022 
Elevantio dag    5 oktober 2022, leerlingen zijn vrij 
Herfstvakantie                24 t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie             vrijdag 23 dec 2022 t/m 8 jan 2023 

Studiedag team:   23 januari, leerlingen zijn vrij 
Voorjaarsvakantie         20 t/m 24 februari 2023 
Goede vrijdag +Pasen    7 en 10 april 2023 
Couleur locale dag: 11 april 2023, we zijn vrij 
Meivakantie                     24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart                      18 en 19 mei 2023 
Pinksteren                         29 mei 2023 

Couleur locale dag: 30 mei 2023, we zijn vrij 
Studiedag team:   7 juli,  leerlingen zijn vrij 
Zomervakantie 2023    vanaf vrijdag 14 juli 2023 
Let op:  
Alleen de vrijdagen voor de kerstvakantie en de zomervakantie zijn vrije da-
gen. De ander vrijdagen voor de vakanties gaan we gewoon naar school. 



Peuterspeelzaal het Hobbelpaardje 
Ons nieuwe thema:  

Eet Smakelijk 

Onze activiteiten uit het thema: 

-De kinderen voelen, ruiken en 

proeven eten.  

-De kinderen praten over eten en 

vertellen of ze iets wel of niet lekker vinden. 

-Ook tafel dekken en afruimen komt aan bod. 

-De kinderen versieren hun eigen placemat. 

-De kinderen doen een bewegingsspelletje waarbij ze net doen of ze 

appels uit de boom plukken. 

-Het voorleesverhaaltje gaat over een geit die jarig is. Maar de vrienden 

van Geit hebben geen cadeautje voor haar verjaardag, ze verrassen 

haar met een etentje. Ze dekken de tafel heel feestelijk en maken een 

gerecht door allerlei dingen door elkaar te roeren. Zelf lusten ze het niet, 

maar Geit vindt het heerlijk! 

Door het meedoen aan de spelactiviteiten van dit thema: 

 Ruiken, proeven en voelen kinderen verschillende etenswaren en    

ervaren kinderen wat ze wel of niet lekker vinden. 

 Helpen kinderen mee met het dekken en opruimen van de tafel  

 Kennen kinderen de namen van de etenswaren die ze vaak eten 

jaar.  

 Ervaren kinderen  wat  de  begrippen  ‘vol’  en  ‘leeg’  en  ‘veel’  en  

‘weinig’  betekenen. 

 Leren kinderen om evenveel borden en bekers op tafel te zetten als 

er kinderen zijn 

Veel plezier aan alle peuters met het nieuwe thema 

Alvast een leuke vakantie toegewenst 

Groetjes, juf Rosita en vrijwilligster Tiny en stagiaire Emy 

 


