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Schooljaar 2022-2023 

Brede school ‘t Vogelnest 
Hengstdijkse Kerkstraat 15 a 

4585AA Hengstdijk 
0114-681792 

tvogelnest@ogperspecto.nl. 

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

Agenda: 
Op do en vr: Spel tussen 
de middag o.b.v. 2B FIT 
5 sept: Eerste schooldag, 
toosten in de hal 
5 sept: Kermismiddag 
oudhollandse spelen   
13 sept.: Film by sea Cine 
City Terneuzen, filmbe-
zoek groep 1/8, met bus 
14 sept.: Hoofdluis-
controle (Jolien) 
16 sept.: Zwemmen bij de 
Vogel (middag) 
20 sept.: Prinsjesdag 
23 sept.: Schaakles 

24 sept.: Burendag 
27 sept.: aftrap  
Kinderpostzegels 
28 sept.: Kinderpostzegel-
actie start gr. 6/7/8 
30 sept.: Hoekenwerk 1 
4 okt.: Dierendag 
(knuffeldier meenemen) 
3 okt. t/m 21 okt.:  
Kinderboekenweek:  
“Gi-ga-groen”, dieren & 
natuur 
5 okt.: Elevantio dag,  
kinderen zijn vrij! 
6 okt.: Inleveren mapjes 
Kinderpostzegels 
7 okt.: Zwemmen bij de 
Vogel (middag) 
12 okt.: Hoofdluiscontrole 
13 okt.: Groep 3/4/5 met 
bus naar de Halle voor-
stelling: het boompje 
14 okt.: Schaakles  
20 okt.: INFO avond  
21 okt.: Zwemmen bij de 
Vogel (middag) 

Herfstvakantie 24 okt. 
t/m 30 oktober 2022 
Wintertijd 

Schoolgids en Website 
Onze schoolgids vindt u op de website van school. 
Ook de jaarkalender is ingevuld. Net als vorig jaar zijn 
er weer geregeld nieuwtjes en foto’s te zien op de 
site:  https://www.t-vogelnest.nl/welkom  
en op FACEBOOK  

Jarigen van harte gefeliciteerd! 
7 sept.: Dean 
13 sept.: (hulp) juf Vanessa 
17 sept.: Juf Addy  

18 sept.: Quinten 
26 sept.: Cees 
3 okt.: Juf Hanna 

19 okt.: Fink 

22 okt.: Juf Fien  23 okt.: Siem 
30 okt.: Charlotte 

Schooljaar 2022—2023 gestart 
De zomervakantie is weer omgevlogen. We vonden 
het fijn iedereen na 6 weken weer te mogen  
verwelkomen. We zijn dan ook vol enthousiasme  
gestart op ‘t Vogelnest. Als team kijken we weer uit 
naar een positief en succesvol jaar en wensen  
iedereen een leerzaam en gezond schooljaar toe!  
Juf Ingeborg zal op maandagmiddag en woensdag 
aanwezig zijn. Op andere dagen zal juf Petra het 
aanspreekpunt zijn. De IB-taken (zorg) worden door 
juf Nicolle gedaan. Juf Marian is onze 
muziekspecialist en juf Petra zal de 
gymlessen voor groep 3/4/5 en 6/7/8 
verzorgen op maandagmiddag. 
Peutergroep: Juf Rosita di/do-ochtend 
 
Groep 1/2: Juf Addy ma/di  juf Fien woe/do/vr 
Groep 3/4/5: juf Fien ma/di Juf Marian woe/do/vr  
Groep 6/7/8: Juf Petra ma/di/woe  juf Hanna do/vr 

Welkom op ’t Vogelnest,  
nieuwe leerlingen 

Esselina en Jennifer(groep 6)
Khaled (groep 3) 

https://www.t-vogelnest.nl/welkom
http://www.t-vogelnest.nl/typo3temp/pics/687af3bfe4.jpg


Luizencontrole 
Luizen houden van een warme hoofdhuid en klemmen zich met hun klauwtjes 
vast aan je haar. Schoon of vies, kort of lang, het maakt ze niets uit. Lievelingslo-
caties: achter de oren, onder de pony of in de nek. Het speeksel van de luis leidt 
tot een allergische reactie op de hoofdhuid,  
vandaar de jeuk.  
Maar hoe krijg je ze nu echt weg?! 
Kammen, kammen, kammen 
 
Kijk eventueel op onderstaande  
website voor meer info: 
 
Luizen: hoe bestrijd je die kriebelende beestjes? - 
BLOG Kruidvat  

Zwemmen 
In samenwerking met recreatiecentrum De Vogel, 
gaan de kinderen 6X naar het zwembad op "De 
Vogel". Natuurlijk zullen wij zorgen voor een goede  
begeleiding en toezicht. U mag zelf ook mee, 
graag doorgeven aan de juffen! Het is verplicht 

om een zwemdiploma te hebben, anders moet mama/ papa/ begeleider 
mee! Het zwemmen is een aanvulling op het bewegingsonderwijs op 
school. De eerste 3 vrijdagmiddagen zijn:  
16 september, 7 oktober, 21 oktober 
Het zwemmen vindt plaats tussen 12.45u en 14.30u op de vrijdagmiddag.  
Als er nog vragen zijn, dan kunt u terecht op school. 

Kermismiddag  
Oudhollandse spelletjes 

5 september 2022 
Kijk op onze website voor alle foto’s 

De kinderen hebben  
genoten van de zonnige en  
gezellige spelletjesmiddag 

Gratis schoolfruit 
Vanuit de subsidie van EU schoolfruit kunnen we weer gratis 
fruit aanbieden aan onze leerlingen van 't Vogelnest.  
Dit wordt geleverd door Olympic Fruit B.V.  
Steeds op dinsdag, woensdag, donderdag delen we 
uit.....dus 3X per week vers fruit. Op vrijdag is er vaak nog wat over.  

Zo leren ze fruit eten en ervan te genieten als gezond tussendoortje!    
Wij hopen dat u dit ook stimuleert.                                                           

https://www.kruidvat.nl/blog/gezondheid/luizen-hoe-bestrijd-je-die-kriebelende-beestjes/
https://www.kruidvat.nl/blog/gezondheid/luizen-hoe-bestrijd-je-die-kriebelende-beestjes/


Omdat we een gezonde school zijn letten we er in de 
kleine pauze op, dat iedereen fruit en/of groente eet.  
In de lunchpauze eten de kinderen  
de boterhammen op die ze hebben  
meegekregen, met eventueel nog een  
extraatje van thuis, daarin zijn de ouders  
natuurlijk vrij om te kiezen.   
→Nemen jullie een waterbidon mee naar school? 



Peuterspeelzaal het Hobbelpaardje 
 
We starten weer; op dinsdag– en donderdagochtend. Er wordt weer veel 

gespeeld en ontdekt, ook momenten samen met de kleuters!  
 

Het nieuwe thema: Winkel  
 
Op school kunnen de kinderen winkeltje spelen. Dat doen ze heel graag! 
We praten, lezen, zingen er over en spelen met allerlei dingen die met de winkel te 

maken hebben. Ook gaan we onze eigen winkel maken.  
 
De kinderen spelen zelf voor klant of verkoper en we maken folders en prijskaartjes. 

Zo ontdekken ze dat er meer achter een winkel zit dan alleen de producten die er 
worden verkocht.  
 
Heeft U thuis nog verpakkingen die we in de winkel kunnen gebruiken dan zijn ze 
welkom, denk daarbij aan lege doosjes of folders van een supermarkt. 
 

 

 
 

Veel plezier op de peuterspeelzaal 
Juf Rosita 

Vakantierooster:  
Kijk hiervoor op www.t-vogelnest.nl 
Herfstvakantie 24 t/m 30 oktober 2022 

https://www.t-vogelnest.nl/ouders/vakanties

