
  Info 6 
Schooljaar 2022-2023 

Brede school ‘t Vogelnest 
Hengstdijkse Kerkstraat 15 a 

4585AA Hengstdijk 
0114-681792 

tvogelnest@elevantio.nl 

Nieuws Basisschool ‘t Vogelnest en peuterspeelzaal Het Hobbelpaardje  
Kijk op: https://www.t-vogelnest.nl/nieuws/actueel 

Agenda  
6 maart: hoofdluiscontrole 

Oudergesprekken wk 13 
27 maart t/m 31 maart 
3, 24 maart en 14 april: 
Hoekenwerk 

10, 31 maart: Schaken 
29 mrt: Fiets-in sponsor-
actie gr. 5/8 
30 mrt verkeersexamen 
theorie voor groep 7/8  
3 april Cultuurmenu: 
archeoloog Karel-Jan 

5 april: Rapport 2 mee! 
6 april: Paasontbijt 
Lever deze week ook je 
vastenactiedoosje in! 
7 april: Vrij, Goede  
Vrijdag, 7 t/m 11 april: 
Paasvakantie, vrij 

12 april:  Weer school 
20 april: Route 8 toets 
Groep 8 eindtoets 
21 april: Koningsspelen: 
Ontbijt en spel,  
‘s Middags zwemmen 
bij de Vogel voor gr. 4/8 

Meivakantie: 
22 april t/m 7 mei  
27 april Koningsdag  
Ontbijt in de Schuur 
4 mei Dodenherdenking 
5 mei Bevrijdingsdag 
*Hiep hiep hoera! 

8 maart: Lars 5 jaar 
13 mrt.: Juf Nicolle 
16 mrt.: Judy 12 jaar 
25 mrt.: Juf Ingeborg 
1 april: Marnix 7 jaar 
3 april: Moos 5 jaar 
12 april: Juf Petra 

18 april: Tygo 12 jaar 

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

Vooraankondiging informatieavond  
behoeftepeiling kinderopvang op  

‘t Vogelnest 
Namens de gemeente Hulst, Kinderopvang 
Zeeuws-Vlaanderen en bs ’t Vogelnest willen wij 
u graag uitnodigen voor een informatie- 
bijeenkomst op onze school.  
Op deze avond gaan wij graag met u in gesprek 
over de behoefte van ouders aan kinderopvang 
en willen we samen met u onderzoeken of  

het mogelijk is om kinderopvang op onze school 
bs ‘t Vogelnest te organiseren. 

Deze informatieavond vindt plaats op: 
dinsdag 4 april van 17.30 tot en met 19.30 uur. 

Wij zorgen deze avond voor een maaltijd  
en opvang van uw kinderen. 

De flyer met info hebben de kinderen meegekre-

gen. Ook op het dorp worden de flyers  
verspreid. Wij hopen dat u allemaal komt! 

Vastenactie doosjes 
 
Vastenactie Z-Vlaanderen 
helpt Sibusiso. Probeer wat 
geld te sparen in het doosje 
voor dit project. Zo leren we 
in de vastentijd iets te delen/ 
over te hebben voor andere 
kinderen die het minder goed 
hebben dan wij! Alle beetjes 
helpen, je kunt tot 6 april 
sparen en op school afgeven! 

*We vragen namens  
de Ouderraad:  
de vrijwillige ouder-
bijdrage te storten.  
NL16 RABO0322608090 
t.n.v. de ouderraad 
Voor het 1e kind €20,-  
Voor het 2e kind €15,-  

Groente/Fruit Project 
Op dinsdag, woensdag en 
donderdag van: 

Landwinkel de Oude Stoof 

Volgende week krijgt u 
de uitnodiging voor het 
oudergesprek: 27 t/m 30 
maart (keuzebriefje). 

https://www.t-vogelnest.nl/nieuws/actueel
https://www.hengstdijk.eu/index.html
https://kinderpodcasts.nl/


Maatjes Rekenen in gr. 6/7/8  
 

Samen met de ABN/Amro- vrijwilligers 
zijn we gestart met rekenen online, 
dus op afstand met de Chromebook. 
Iedere week staat er een nieuwe les 
klaar in Nieuwsbegrip, op woensdag.  
De verhaaltjessommen worden  
samen stap voor stap doorgenomen 
en uitgerekend. We gaan dit 10X 
doen! We leren (behalve rekenen) 
ook om te luisteren en om te gaan 
met fouten. Er wordt weer eens op 
een andere manier uitgelegd hoe je 
een berekening kunt maken. En  
natuurlijk wordt er ook iets tussendoor 
verteld of een grapje gemaakt. Knap 
gedaan gr. 6/7/8! Een leerzame en 
leuke activiteit. 

Fiets-in groep 5 t/m 8 
 
De Vastenactie van dit jaar steunt het 
Zeeuws-Vlaamse project in Tanzania, 
'Sibusiso' genaamd. Dit project omvat een 
uniek programma voor verstandelijk  
gehandicapte kinderen en hun families. 

Sibusiso is ook de naam van een centrum, waar deze kinderen tijdelijk  
worden opgenomen en waar activiteiten plaatsvinden om hen een plaats 
te geven in de maatschappij. De stichting Sibusiso is opgericht door het 
Nederlandse echtpaar Henk en Atty Hammer-Roos uit Terneuzen.  
Alle parochies in Zeeuws-Vlaanderen steunen dit project, zodat hun goede 
werk kan worden voortgezet.   
De leerlingen van gr. 5 t/m 8 hebben een sponsorformulier meegekregen 

en proberen zoveel mogelijk mensen te vinden die geld willen geven. Op 
29 maart om 10.30u fietsen we dan door de polders naar basisschool de 
Schakel in Vogelwaarde. Hier krijgen we wat lekkers en drinken.  
Natuurlijk spelen we nog even op het plein en daarna fietsen we weer  
Terug naar basisschool ‘t Vogelnest. Er fietsen ook enkele ouderen mee uit 
Hengstdijk. Ouders zijn ook welkom om mee te fietsen, geef maar door! 
Sponsort u de kinderen, zodat we een mooi bedrag verzamelen voor het 
project…. Ook groep 1 t/m 4 gaan die dag extra hun best doen voor het 
Vastenactieproject, hierover hoort u nog meer. 



Vergadering medezeggenschapsraad (MR)  
 
Maandagavond 15 februari heeft de MR vergaderd. De ouderleden van 
onze MR zijn Marinya de Cock-Bertram en André van Luik.  
Namens het personeel zijn juf Nicolle en juf Petra lid.  

Op de agenda stonden verschillende punten: 
-De rapportage van de audit met daaruit vloeiende aanbevelingen en 
werkpunten voor de school en het team.  
-De uitslag van de oudertevredenheidsmeting en ARBO RI&E is besproken.  
-Ook de halfjaarlijkse evaluatie van het jaarplan en de begroting voor 2023 
is toegelicht. 
We zijn erg blij dat onze Medezeggenschapsraad nu weer compleet is en 

dat de raad geïnformeerd kan worden over beleidszaken en op sommige 
onderwerpen ook advies- of instemmingsrecht heeft. 

Welkom Rose op basisschool 
‘t Vogelnest, we wensen jou 
veel plezier in groep 3/4/5. 

——————————- 

Onze kleine school biedt veel 
structuur en veiligheid aan de 
leerlingen en er worden leuke  

en leerzame activiteiten  
georganiseerd! 

 

Zegt het voort 

2Bfit Gezonde school  

Bewegen 

 
Mascha en Marc komen op  

donderdag + vrijdag van 12.15-12.45u  
leuke sport– en spelactiviteiten doen  

met onze leerlingen op het plein! 
 

Zo leren de kinderen veel verschillende  
spelletjes en hebben plezier! 

Op donderdag 6 april houden we onze Paasviering op school.  
De ouderraad verzorgt een lekker Paasontbijt. Alle kinderen gaan  
paaseitjes zoeken …….Ook wordt er een leuke knutselactiviteit gedaan in 
de verschillende groepen en vertellen we het Paasverhaal.  
 

Daarna enkele vrije dagen: Goede Vrijdag  7 april,  
maandag 2e Paasdag 10 april en dinsdag 11 april. 

 
 



 

 

 

 

 

In groep 1/2: Thema gezondheid/ziek zijn 

Ziek zijn is niet leuk. Zeker niet als het zo ernstig is dat je naar de dokter 
moet of misschien zelfs naar het ziekenhuis. 

Door in de groep aandacht aan dit thema te besteden, kunnen we de 
kinderen al een beetje laten kennismaken wat er allemaal gebeurt als  
iemand ziek is. 
 
We lezen het verhaal 'Au':  
Mama en Loesje gaan een wandeling maken, want frisse buitenlucht is 
gezond! 
Maar is die wandeling wel zo gezond voor mama? 

Met dit thema willen we de kinderen leren: 

• Dat dokters en verpleegkundigen proberen om je beter te maken 

• Dat je drankjes, pillen en soms een spuit krijgt om beter te worden 

• Hoe je een zieke kunt opvrolijken: kaartje, bezoekje en fruitmand 

• Samenwerking tussen de hoeken: ziek zijn – dokter – apotheek  

Kindgesprekken en doelen in gr. 3/4/5 
 
In groep 3/4/5 hebben de kinderen allemaal een kindgesprek gevoerd met 
de juf. We hebben gesproken over wat we leuk vinden op school, maar 
ook wat we minder leuk vinden en wat we daaraan kunnen doen. 
Daarnaast spraken we over leerdoelen. Welke doelen willen we behalen 
aan het eind van het schooljaar? Deze doelen 
heeft de juf opgeschreven en daaruit hebben we 

oefeningen gehaald waar we de komende tijd 
aan werken. Deze oefeningen zitten in onze leer-
doelenmap. Daarin kiezen we dan zelf aan welk 
doel we gaan werken. Zo worden we betrokken 
bij ons eigen leerproces!  



       Peuterspeelzaal nieuws 
 

Thema Hatsjoe 
 

Vanaf deze week staat het thema ‘Hatsjoe!’centraal.  

Puk is verkouden en wordt ziek tijdens dit thema.  

Maar dat is nog niet alles; Puk valt op zijn knie en dat wordt pleisters  

plakken! Arme Puk…!  

 

Een aantal activiteiten uit het thema:  

-De kinderen doen allerlei activiteiten die te maken hebben met ziek zijn 

en beter worden, verkouden zijn of pijn hebben.  

-De kinderen verwennen de zieke Puk op allerlei manieren.   

-De kinderen zingen een liedje voor Puk en lezen hem een boekje voor, ze 

brengen Puk fruit  en sturen Puk een kaart die ze zelf gemaakt hebben.   

 

Voorleesverhaal  

Wikki wil niet met zijn broertje spelen. Hij is ziek. Hij hoest en zijn keel en oren 

doen pijn. Mama stopt hem in bed en de dokter komt langs. Mama en zijn 

broertje Kas zorgen goed voor hem. Hij is al snel weer beter en wil fijn gaan 

spelen. Maar wat is dat? Nu is Kas ziek.   

 

Spelenderwijs ontwikkelen  

Door het meedoen aan de spelactiviteiten in dit thema:   

-Worden kinderen zich bewust van hun eigen lichaam.   

-Peuters worden zich bewust van gevoelens en leren deze te benoemen.     

-Gebruiken kinderen eenvoudige uitdrukkingen zoals ‘welterusten’ en ‘hoe 

gaat het?’ in het spel.   

-Hebben kinderen plezier om voor de zieke Puk te zorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 11 april zijn wij gewoon geopend, dus dan zijn de peuters welkom! 


