
  Info 2 

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 
7, 21 okt.: Zwemmen bij 

de Vogel  
14 okt., 11 nov.: Schaken 
gr. 6/7/8 
17 okt.: Preventiebus 

10.00u voor gr. 8 
17 okt.: cultuurmenu  

gr. 1/2: Kleiboeren on tour  
17, 20 okt.: Infomiddagen, 

loop binnen van 14.30u-
15.00u in de klas 
24-30 okt.: Herfstvakantie 

Regelmatige hoofdluis 

controle 
31 okt., 7 nov., 14 nov., 21 

nov., 28 nov.: Muziek 

lessen groep 6/7/8  

Ukelele les 

4, 25 nov.: Hoekenwerk 

8 nov.: Nationaal ontbijt 

11 nov.: Sint Maarten 

tocht dorp Hengstdijk 

14, 21 nov.: gastles  
Energietransitie, isolatieles 
gr. 6/7/8 
18 nov.: Voorleeswedstrijd 

 
Jarigen oktober 

19 okt.: Fink 8 jaar 

22 okt.: juf Fien  

23 okt.: Siem 12 jaar 

30 okt.: Charlotte 7 jaar 

Allemaal alvast van harte 

Gefeliciteerd! 
De brief voor de betaling 
van de vrijwillige  

ouderbijdrage is mee. 

Hiervan worden leuke  
activiteiten voor de  
kinderen mee betaald, 
door de ouderraad. 

Dank voor uw bijdrage 

KINDERBOEKENWEEK 
Op dinsdag 6 okt. was de opening van de KBW.                    

De kinderen en juffen kwamen verkleed naar school 

en we zongen samen het lied. Daarna knutselden we 

rondom het thema. De natuur is overal om ons heen. 

Buiten is er van alles te ontdekken en te doen. Er zijn 
heel veel boeken die kinderen helpen een echte   

natuurheld te worden. Ga mee op avontuur om al 

het moois van de natuur te zien! Leer over bijzondere 

dierenweetjes in informatieve boeken, dompel je   

onder in spannende verhalen over woeste buiten-

avonturen of verwonder je over prachtige natuur    

illustraties in prentenboeken. Het thema is:        

Gi-ga-groen! Vanaf 6 t/m 14 okt. lezen we veel uit 

boeken over de natuur, dieren en planten.  

Dinsdag 11 okt. brachten juf Zebra en Klaartje Koe 

weer een bezoek aan onze school. Klaartje vertelde 
dat ze al  in veel landen was geweest, door verhalen 
uit boeken te lezen. Samen met groep 6/7/8 speel-

den ze een toneelstukje met de hoofdpersonen uit 
het boek van Pluk van de Petteflet. Mevr. Helderder 
en de kakkerlak, de parkmeester en de opgezette 
vogel, de werkmannen die de bomen gingen        
omzagen, de nieuwe burgemeester, Pluk en Aagje 
die vertelden dat de natuur om ons heen erg belang-
rijk is om in te leven en te spelen. Juf Zebra vertelde 
onder het genot van een kopje “thee” dat respect 

voor elkaar en de omgeving heel belangrijk is. Wees 

lief voor iedereen om je heen. 

WEBSITE nieuws, foto’s en informatie 

Kijk regelmatig op: 

https://www.t-vogelnest.nl/welkom 

Of op onze facebook pagina 

 
Binnenkort gaan we werken met de Parro app 

(informatie volgt nog) 

https://www.t-vogelnest.nl/welkom


 
 

 

 

 

Kinderboekenweek 
2022 

Gi-ga-groen 



Leescircuit 
Dit schooljaar zijn we in de groepen 4 t/m 8 weer gestart met het leescircuit.  

We starten de les altijd met het lezen van woordrijen. De hele week lezen we  
dezelfde woordjes en elke keer proberen we meer woorden te lezen in 1 minuut.  
De kinderen hebben hier al positieve ervaringen mee 

———————————————————————race lezen 

Daarna gaan de kinderen in tweetallen aan het werk.  

Alle kinderen hebben een maatje waarmee ze lezen in het 

boekje van Estafette of waarmee ze de tekst van  

Nieuwsbegrip lezen. Ook zijn er steeds 2 leerkrachten die aan 

kleine groepjes kinderen uitleg geven; Lekker veel aandacht! 

We werken steeds 15 minuten en dan wisselen we 2X van  
activiteit….Vanessa en Liesbeth helpen ons ook bij het lezen. 

Deze manier van werken is zeer effectief. De goede lezers (tutoren) helpen de  

minder goede lezers en werken hierbij ook aan hun eigen leesontwikkeling.  
De minder goede lezers hebben altijd een maatje naast zich, die hen helpt om  

beter te worden. We zijn al ontzettend trots op de vooruitgang!  

 
Op maandagmiddag komt leesconsulente Ellen ook (een aantal) kinderen  
enthousiast maken voor het lezen. Zij heeft super leuke bieb boeken bij.  
Bij biebjuf Liesbeth van Assche, mogen ze op maandag en vrijdag ook boeken 

zoeken, lenen van de schoolbieb en meenemen naar de klas of naar huis. 
 
Op vrijdag lezen de kinderen van groep 6/7/8  
een boekje voor aan de kleuters.  
 

 

Het voorlezen is belangrijk voor de  

taalontwikkeling en woordenschat 
uitbreiding van de kinderen.  
Vaak worden kleine kinderen nog wel voorgelezen, 
maar stopt het voorlezen zodra kinderen zelf kunnen 
lezen. Dat is jammer, want voorlezen: 
 

 vergroot de woordenschat 
 stimuleert de fantasie 
 helpt te leren luisteren en  
 te concentreren 
 stimuleert het zelf willen lezen 

 zorgt voor een gezellige, ontspannen sfeer 
 
 
In de klassen lezen we daarom ook regelmatig voor.  
Probeer thuis ook eens voor te lezen.  

Laat de kinderen een leesboek kiezen, of zoek zelf  
een leuk leesboek.  
Maak er thuis een vast voorleesmoment van  
(bijv. elke dag na het eten).  

 
Ook oefenen we door middel van bewegend leren. 

 



Muzieklessen op ‘t Vogelnest 

Hoekenwerk 



Nieuws van de peuterspeelzaal  

 
Thema: Regen  

 
Een aantal activiteiten uit  
het thema:  

Het regent buiten.  

Daar valt veel aan te ontdekken!  
• Hoe voelt regen?  
• En wat hoor je als het regent?  
• Hoe zien de regendruppels op de ruit eruit en wat trek je aan als je in 

de regen naar buiten gaat?  

• Puk laat zijn paraplu aan de kinderen zien en de kinderen doen voor 

hoe Puk zijn paraplu buiten in de regen moet gebruiken.    

• De kinderen spelen alsof ze bomen zijn. Hun armen zijn takken. Oei, 
wat waait het hard!  

• De kinderen praten over de regenboog en sorteren allerlei  

        voorwerpen op kleur.   
• We bespreken wat we aan doen als het regent. 
 

Ook hebben we een nieuw peutertje mogen verwelkomen:  
Evelien en over enkele weken komt Raf er ook nog bij. 

Veel plezier op onze peuterspeelzaal het Hobbelpaardje! 

Kleuters aan het werk 


