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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 
 

26 en 27 mei: Vrij,  
Hemelvaart 

24, 31 mei: Maatjes  
rekenen online met 
ABN/ AMRO, gr. 6/7/8 
6 en 7 juni: Vrij,  
Pinksteren 
9 juni: Schoolfotograaf 
10 juni: gr. 3 t/m 8, 

13.00u: Zwemmen bij de 
Vogel 
13 juni: Feestdag  
Jubilea: juf Addy 40 jaar 
leerkracht, juf Petra 25 
jaar leerkracht 
17 juni: Sportdag gr. 5/8 

in Kloosterzande 
19 juni: Vaderdag 
24 juni: 12.00u-13.00u 
Stroopwafels ophalen 
Stroopwafelactie  
Ouderraad 
*Hiep hiep hoera! 

8 mei: Isabel 7 jaar 
23 mei: Julie 5 jaar 
4 juni: Mathéus 7 jaar 
7 juni: Roxanne 9 jaar 
19 juni: Levi 9 jaar 
20 juni: Caithlynn 6 jaar 
22 juni: Jeanique 7 jaar 
23 juni: juf Rosita jarig 

Herinnering betaling schoolkamp en schoolreis 
  
Na 2 schooljaren zonder schoolreis en schoolkamp, 
kan het weer…. 
Dit schooljaar gaan de kinderen van groep 1 t/m 5 
van ’t Vogelnest samen met de kinderen van De 
Oostvogel (Lamswaarde) op dinsdag 28 juni op 
schoolreis naar Berkenhof Tropical Zoo.  
De kinderen van gr. 6 t/m 8 gaan samen met de  
kinderen van de bovenbouw van de Oostvogel op 
schoolkamp naar Lokeren,  28, 29, 30 juni 
 
De bijdrage voor schoolreis en schoolkamp is  
een vrijwillige bijdrage, we hopen echter dat we op 
uw bijdrage mogen rekenen. 
 
De kosten voor schoolreis bedragen € 28,50 per kind, 

voor schoolkamp is dit € 75,- 

Mocht u dit nog vergeten zijn en uw bijdrage nog  
willen storten,  kan dat via het volgende rekening-
nummer: 
NL16 RABO 0322608090 t.n.v. BS ’t Vogelnest onder 
vermelding van: de naam van uw kind(eren) en 
schoolreis of schoolkamp 2022. Alvast bedankt 

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

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! 

Let op: Er zijn leerlingen 
met luizen...Graag thuis 
controleren en kammen 

met de luizenkam! 

28 juni: Schoolreis groep 1/5 naar Berkenhof Tropical 
Zoo in Kwadendamme in Zeeland (Vlakbij Goes) 
28, 29, 30 juni: Schoolkamp ‘t Verloren Bos, in Lokeren 
(België)     
Vrijdag 1 juli: Leerlingen zijn vrij vanwege Studiedag 

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


Opschoondag: Klussen + schoonmaken 13 mei 
  
De taken werden verdeeld; de leerlingen van groep 5/8 gingen 
aan de slag met het plakken van de 30- hartjes stickers op de 
vuilnisbakken langs de hoofdstraten langs Hengstdijk. Toen gingen we naar het 
kruispunt, waar we onder begeleiding van Hanneke enkele plantenbakken heb-
ben aangeplant met o.a. geraniums en salvia's. Dat zal binnenkort een mooi aan-
zicht geven, wanneer we Hengstdijk   binnenrijden. 
In het bos hebben we daarna de bankjes schoongemaakt met sponsjes/ borstels. 
Er werd flink gepoetst en ook nog afval geraapt in het bos. 
  
Groep 1/4 heeft eerst bij het schoolplein en pannaveld afval geraapt. Daarna zijn 
ze naar het speeltuintje gegaan. De toestellen en bankjes zijn weer schoon en er 
is geen zwerfafval meer te bekennen. 
  
Om 11.30u kregen we in de Schuur allemaal een waterijsje, een raketje!! 
Met dank aan de mensen van de Schuur, het was een heerlijke traktatie. 
  

We besluiten om dit jaarlijks te doen, want we vonden het leer-
zaam en samen houden we ons dorp Hengstdijk schoon! 



Wij worden echte kunstenaars 
 
In groep 1/2  gaat het thema nu over het museum en er komen              
verschillende kunstenaars aan bod. 
We hebben geschilderd zoals Kadinsky, wat best wel een moeilijk naam is. 
We hebben het ook al eens gehad over Piet Mondriaan. Maar er komt nog 
veel meer aan bod. Onze klas wordt precies een echt museum met al die 

kunstwerken van de kinderen. We zijn dan ook erg trots! 
 



Onze middenbouw 

In groep 3/4/5 hebben we de afgelopen weken erg hard gewerkt. De kinderen van 
groep 3 kunnen al hele moeilijke woorden lezen. Elke dag flitsen we woorden en 
dat gaat steeds beter. Ook kunnen we al tellen tot 100!  

In groep 4 oefenen we elke dag woorden 
met korte en lange klanken. Nu kunnen we 
deze woorden al veel beter schrijven.  

Bij rekenen hebben we de tafel van 6 ge-
leerd. Met bewegend leren mochten we 
met de waterspuiters de tafel van 6           
oefenen. Dat was erg leuk!  

In groep 5 hebben we geleerd hoe je de 
persoonsvorm en het onderwerp kunt       
vinden. We oefenen hier veel mee, zodat 
we dit steeds beter kunnen.  

Ook oefenen we met de digitale klokken. 
Die zijn best lastig!  

 

Bij de gymles hebben we het spel trefbal gespeeld. We kunnen al goed met ballen 
kinderen afgooien. Sommige kinderen kunnen slecht tegen hun verlies, maar ook 
dat moeten we nog leren! 

 

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 da-
gen. De ander vrijdagen voor de vakanties gaan we gewoon naar school. 



 
 
 
 

 
Wat een mooie 
groenten worden 
er door de        
leerlingen van ‘t 
Vogelnest          
verbouwd en     

geoogst! 
 
En wat uit de      
eigen tuin komt is 
toch echt wel    
lekkerder hé juf 
 

Ook onze wilgen-
tunnel is weer    
netjes aan de   
binnenkant ge-
snoeid!  
Bedankt Arno & 
Kim 

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! 



 

Bedankt toppers voor de sportieve middag! 



 



      Peuterspeelzaal het Hobbelpaardje 
 Ons nieuwe thema: Knuffels 

 

Een aantal activiteiten uit het thema:  

De knuffels van de kinderen mogen mee naar de psz.  

Hoe zien ze eruit? Hoe voelen ze aan? Hebben ze een naam 

De kinderen vertellen iets over hun knuffel, in losse woordjes of in een (korte) zin.   

Ze doen samen met hun knuffels een knuffeldans.   

De kinderen spelen met een zaklamp en ervaren het verschil tussen licht en donker.  

Ze spelen dat ze slapen en worden weer ‘wakker’ door het geluid van de wekker.   

 

Waar is Puk? Hij ligt nog in bed, maar wil maar niet wakker worden.  

Samen met Puk gaan de kinderen ochtendgymnastiek doen.  

Rekken en strekken maar… Dat helpt!  

Er ligt een grote parachute klaar.  

De kinderen mogen er zelf een hoop knuffels in leggen.  

Lukt het om de knuffels met z’n allen te laten vliegen zonder dat ze er uit vallen?   

Puk krijgt ruzie. Hij duwt een andere knuffel van zijn stoel!  

Gelukkig helpen de kinderen Puk om het weer goed te maken.   

Voorleesverhaal  

Fati heeft een lieve knuffel, hij heet Knuf.  

Als Fati naar de wc gaat, pakt Lies Knuf. Ze wil zo graag met hem spelen.  

Ze pulkt aan de neus van Knuf. Floep, de neus laat los!  

Uit angst verstopt Lies Knuf. Alle kinderen helpen zoeken.  

Gelukkig wordt hij weer gevonden en Juf naait de neus van Knuf weer vast.   

Veel plezier aan alle peuters met het nieuwe thema 

  Groetjes, juf Rosita en vrijwilligster Tiny en stagiaire Emy 

 

 

 

 


