
  Info 4 
Schooljaar 2022- 2023 

Brede school ‘t Vogelnest 

Hengstdijkse Kerkstraat 15 A 

4585AA Hengstdijk 

0114-681792 

tvogelnest@elevantio.nl 

  In de brede school zijn ondergebracht: basisschool ‘t Vogelnest 

    en peuterspeelzaal Het Hobbelpaardje 

Agenda 

EU Groente/

Fruit Project 

 

*15 december levert  

juf Hanna de spullen voor 

de voedselbank in,  

alvast bedankt voor uw  

Bijdragen! 

Vrijdagmiddag 16 dec.: 

—>Kerststalletjes maken 

In de hal met leerlingen, 

juffen en vrijwilligers 

21 dec.: Rapport 1 mee 

Kerstdiner 17.30u-19.00u 

 

23 dec. t/m 8 januari:  

Kerstvakantie 
1 jan.: Khaled jarig! 

6 jan.: Driekoningen 

9 jan.: Proosten in de hal 

 
12 jan.: Oliver jarig! 

Snuffelstage Lois van Meijl 

13 jan. 3 feb.: Hoekenwerk 

Week 4/5:  Start cito’s M 

20 jan.: Schaakles gr. 6/8 

23 jan.: Studiedag,  

leerlingen maandag vrij. 

24 jan.: Wintergroenten 

project: soep maken. 
27 jan.: Nationale  
Vogeltelling 

———————————— 

Namens de Ouderraad 

vragen we:  
Stort alstublieft de 

vrijwillige ouderbijdrage!  
 

NL16 RABO0322608090 

t.n.v. de ouderraad 

Voor het 1e kind €20,- 

Voor het 2e kind €15,-  

Kerstsfeer 
 
De ouderraad heeft de school weer 
in kerstsfeer gebracht. Met vrolijk  
versierde kerstbomen in de  
aula en prachtige kerstdecoraties.  

Bedankt hiervoor! 

Namens alle juffen, de ouderraad, de MR en  
de Peuterspeelzaal willen wij graag iedereen  

bedanken voor de fijne start en de hulp die wij  
mochten ontvangen tijdens de eerste maanden  

van dit schooljaar.  

 Wij wensen iedereen  

een hele fijne vakantie,  

prettige Kerstdagen en  

een gezond & goed 2023 toe! 

 



De voorleeswedstrijd 
 
Cees wist het publiek te boeien met een mooi voorleesfragment uit het 

boek Het jaar dat de bijen kwamen van de schrijfster Petra Postert.  

Onze presentatrice Sanne kondigde alle deelnemers aan en vroeg naar 
reacties uit het publiek. Er deden nog 
vele andere leerlingen mee, die ook 
hun best deden. Siem is onze reserve 

voorlezer geworden.  

 

Onze schoolkampioen is aangemeld 

voor de vervolg ronde!  
Eind januari krijgen we van  
de bibliotheek nadere informatie.  
 

Wij wensen Cees alvast  

veel succes bij het voorlezen. 



 
 

Project Voedselbank 

 

Bedankt voor uw bijdrage 
Oog voor voedsel, hart voor mensen 

Kerstdiner  
Op woensdagavond 21 december organiseren we weer een 

Kerstdiner voor alle leerlingen van ‘t Vogelnest en de kinderen 
van peuterspeelzaal Het Hobbelpaardje.  

 
Het lijkt ons leuk als ieder (gezin) iets klaarmaakt voor deze avond. Dat kan 
een voor- of hoofdgerecht zijn, maar ook kan gedacht worden aan een 

dessert. Maak het liefst kleine porties, waardoor iedereen van alles iets kan 

proeven.  De ouderraad zorgt deze avond voor iets te drinken.   
 
In het halletje bij de ingang op school hangt een lijst waarop je kunt  

aangeven wat je voor deze avond wilt klaarmaken (tot vrijdag 16 december 

invullen). Je mag ook via Parro laten weten wat je klaarmaakt, dan zetten 
de leerkrachten dit op de lijst. Het zou leuk zijn als er veel variatie is in de 
gerechten.  *Let erop dat warme gerechten al warm worden  
meegegeven. We hebben geen mogelijkheid om gerechten op school op 
te warmen.   
 

De kinderen worden deze avond vanaf 17.30 uur in feestelijke kleding 

op school verwacht. Uiteraard mogen ouders/verzorgers even mee naar 
binnen komen om de gerechten neer te zetten. Om 19.00 uur mogen de 

kinderen weer opgehaald worden. De kinderen van groep 1 t/m 5 moeten 
binnen worden opgehaald.  
 
  

Wij hopen op een gezellige en  

sfeervolle avond!   

 

Ouderraad en team ‘t Vogelnest  



Vuurwerkcampagne 2022  
 

Nu het einde van jaar nadert begint de periode dat er vuurwerk (illegaal) af 
gestoken wordt. Rondom de jaarwisseling melden zich ook een groot aantal  
vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende hulpafdelingen van de ziekenhuizen. 
Afgelopen jaar zijn 64 kinderen tot en met twaalf jaar op SEH terechtgekomen. 
Om met name het aantal (jeugdige) slachtoffers in de toekomst te beperken, 
hebben organisaties, w.o. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Veilig-
heid NL en de Brandweer, de krachten gebundeld. Dit heeft geleid tot  
het platform ‘4Vuurwerkveilig’. Ouders en kinderen let op elkaar! 
 
De ‘4Vuurwerkveilig’ campagne kent 4 speerpunten:  

 
1. Lees voor het afsteken van vuurwerk de gebruiksaanwijzing;  
2. Zet bij het afsteken van vuurwerk een vuurwerkbril op;  
3. Gebruik bij het aansteken van vuurwerk een aansteeklont;  
4. Neem voldoende afstand van het afgestoken vuurwerk.  
 
Op de website www.4vuurwerkveilig.nl staan allerlei nuttige tips voor kinderen 
over het gebruik van vuurwerk.  
 
Als u vragen heeft over de campagne neemt u dan contact op met:  
brandveiligleven@vrzeeland.nl.  

Zie bijgaande vuurwerk poster…. 

AUDIT en tevredenheidsmetingen 

 
29 november 2023 heeft er een interne audit plaatsgevonden 
op onze brede school ‘t Vogelnest. Er zijn klassenbezoeken  
geweest, gesprekken met directie, IB-er, leerlingen en ouders. 
Wij hebben inmiddels het verslag mogen ontvangen met een positieve  

voldoende eindbeoordeling. Daar zijn we erg trots op! De adviezen die uit het 
verslag naar voren zijn gekomen nemen we mee in de besprekingen met het 
team en de MR. We vinden het belangrijk dat onze medezeggenschapsraad 
hierbij nauw betrokken wordt. Samen gaan we aan de slag en deze uitkomsten 
vormen dan de basis voor ons nieuwe schoolplan. Daarnaast gebruiken we de 
opmerkingen en uitslagen van de oudertevredenheidsmeting en de medewer-
kerstevredenheidsmeting. In de periode jan-feb zullen we de leerlingtevreden-
heidsmeting uitzetten via Vensters P.O. Ook deze uitkomsten zullen meegenomen 
worden voor de ontwikkeling van ons nieuwe schoolplan. 
Op onze studiedag, maandag 23 januari gaan we hier verder aan werken.  

https://www.veiligheid.nl/actueel/kindervuurwerk-bestaat-niet


Regelingen voor kinderen 

 
Als ouder(s) wilt u het liefst dat uw kind onbezorgd kan meedoen.  
Maar soms is dat lastig. Omdat er (even) niet voldoende geld is  
bijvoorbeeld. Er zijn verschillende regelingen binnen de gemeente Hulst om 

uw kind mee te laten doen aan activiteiten. Ook zijn er regelingen voor u 

als ouder(s) en voor uw gezin. Zie bijgaande flyer. 

Uitslag enquête Oudertevredenheid 
 

Onlangs is er een tevredenheidsmeting uitgezet 
onder de ouders. Bedankt voor het invullen!  
De eerste uitslag is bekend: 
We scoren gemiddeld voldoende tot  
ruim voldoende op alle onderdelen. 

Onze ouders waarderen de school met gemiddeld een 7,7. 

De verdere analyse en uitwerking volgt en zullen we ook weer met u delen. 
De aandachtspunten worden meegenomen in het nieuwe schoolplan. 

Zie bijgaande samenvatting. 

Gefeliciteerd  

muziekspecialist Juf Marian 

 
Muziek is belangrijk voor kinderen! Muziek maken 
draagt bij aan hun emotionele intelligentie. Het  

stimuleert hun creativiteit, motoriek, sociale  
vaardigheden en schoolprestaties. Samen muziek 

maken leert kinderen om goed naar zichzelf en 
naar elkaar te luisteren en op elkaar te reageren. 

Muziek maken verbindt 

 
Onze juf Marian heeft haar Post-HBO  

Vakspecialist Muziek diploma gehaald  

en daar zijn we erg trots op! 



Nieuws van Peuterspeelzaal ‘t Hobbelpaardje 
 

Het lokaal is sfeervol ingericht met een kerstboom,  
een kerststal en lichtjes … 

Met de kinderen zingen we kerstliedjes en  
we lezen mooie winterverhalen voor. 

 Natuurlijk maken we ook in dit thema leuke knutselwerkjes  
o.a. kerststallen, welke weer in de kerk te bewonderen zullen zijn. 

 Ook maken we kerstkaartjes die de peuters kunnen versturen. 
Iedereen fijne feestdagen en een gezond 2023 gewenst 

 

 


