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

Agenda 
EU Groente/Fruit Project 
18 jan.: Wintersoep maken 
11 en 18 jan. Online  
info avonden VO, groep 8 
19 jan.: Klassenfoto in  
Coronatijd Zeeuwsch 

Vlaams Advertentieblad 
 

24 jan.: Leerlingen zijn  
middag vrij, vanwege  

studie middag! 
25 jan.: avontuurlijke eiwit-
ten, smaaklessen gr. 5/8 
28 jan.: Nationale  
Tuinvogeltelling, VO-dag 
Lodewijkcollege online 
1 feb.: MQ scan gymzaal 
3 feb.: VO-dag Reynaert 
college online 
7 feb.: MR-vergadering 
14 feb.: Valentijn 
19 feb.: Carnaval  
Hengstdijk, kinderoptocht? 
25 feb.: Carnavalsmiddag 
schminken en verkleden…. 

28 febr. t/m 6 maart:  

Voorjaarsvakantie 

Hoera! Jarigen: 
3 jan.: Jazzlyn 5 jaar 
12 jan.: Oliver 7 jaar 

14 jan.: Dani 12 jaar 
1 feb.: Brody 12 jaar 
2 feb.: Rey 4 jaar 
10 feb.: Niek 12 jaar 
16 maart: Judy 11 jaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Wintergroente project en de Tuinvogeltelling 
komen er weer aan! Er wordt volop gewerkt en 
geknutseld rondom het thema Winter in  

alle groepen. 
Het school project Magische media is  
afgesloten. We hebben het o.a. gehad over:  
slimme apparaten, een smartphone, hoe werkt 
een touchscreen, wáárom er reclame is, wat zijn 
animaties, games, de online werkelijkheid in ons 
leven, hackers, veilig internetten,… 
Het was een interessant thema, waarbij we veel 
te weten zijn gekomen. Het nieuwe Faqta talent 
thema voor groep 6/8 wordt: 
Beroemde architecten; ontwerpen v.e. gebouw. 

Onze eerste schoolweek in 2022 zit er op 
 
We zijn ontzettend blij dat de kinderen "gewoon" weer 
terug op school zijn. Al is het helaas nog wel met 
maatregelen, aanpassingen en soms beperkingen. 
Maar ook hier maken we samen weer het beste van! 
Soms moeten kinderen thuis blijven, in quarantaine. 
Ontzettend bedankt voor uw inzet, inspanningen en 
begeleiding thuis van de kinderen!  
 
Komende tijd worden de Midden-Cito’s afgenomen 
en zullen we de ontwikkeling v.d. leerlingen goed in 
beeld brengen. We kunnen dan de nodige extra  
begeleiding geven en zorgen dat aan de doelen  
gewerkt wordt. Ook wordt er veel aandacht besteed 
aan de sociaal– emotionele ontwikkeling en de  
ontwikkeling van de creatieve en sportieve talenten. 



In groep 1/ 2 werken we rond  
het thema: winter.  
We hebben al een schaatswinkeltje met 
echte schaatsen!  

Zo leren we al spelend hoe we moeten 
betalen. We lezen ook  
het prentenboek ‘Plof!’ Wat is dat koude 
witte spul waar Veldmuis over  
uitglijdt? En wie heeft dat neergelegd? 
Veldmuis gaat op onderzoek. Als dat 
maar goed gaat… 

 
We willen de letterkennis op een leuke en speelse manier stimuleren.  
In dit thema komt de letter V en W aan bod.  
Verder oefenen we met groep 2 om woorden te hakken en te plakken.  
We oefenen allebei de kanten op met de kleuters, zowel hakken als  
plakken. Hakken en plakken is het kunnen omgaan met klanken.  
 

Hiermee leren kinderen snel woorden herkennen en  
zo ook lezen in groep 3! 

Peuterspeelzaal nieuws 
 
De komende weken werken we aan het 
thema: ‘Ik ben kunstenaar’ 
 

“Kunst en jonge kinderen, wat is  
daarvan het belang?” hoor je vaak. 
Juist bij jonge kinderen is te zien hoe kunst 
met alles verweven is. Ze ervaren de  
wereld met al hun zintuigen en bij jonge 
kinderen zien we een verwondering voor alles wat er om hen heen ge-
beurt. Alles is nieuw en het ontdekken waard!  

Peuters ontdekken dat ze met verschillende materialen kunnen tekenen en 
ook op verschillende ondergronden zoals papier, de stoep of de muur…. 
en dat het materiaal steeds anders aanvoelt en dat het invloed heeft op 
de tekening. Ook de omgeving van jonge kinderen is vol kunst; de foto die 
in de kamer aan de muur hangt, de stoel waarop je zit en het beeldje wat 
op de kast staat is kunst. Maar ook de weg naar de psz maakt deel uit van 
kunst. En wat denk je van bepaalde gewoontes en tradities als een verjaar-

dag vieren of het Sinterklaasfeest? Het is allemaal ons cultureel erfgoed!   
 
In dit thema doen de kinderen allerlei activiteiten rondom 
kunst en zelf kunst maken; o.a. gaan we diverse kleuren 
zoeken en ook een schilderij maken. Maar ook schilderen 
op verschillende materialen. 

https://www.youtube.com/watch?v=A469H6WlseY


Elevantio Ontdek je eigen wijsheid 
Elevantio is een regionale onderwijsorganisatie in Zeeuws-
Vlaanderen. Wij zijn een samenwerkingsverband van 
scholen voor Openbaar, Rooms-Katholiek en Protestant-
Christelijk onderwijs. Onze 39 scholen bevinden zich in de 
gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst. 
Betekenis van Elevantio 
Toen wij met de kinderen van Elevantio een workshop beleefden waarbij 

we gingen associëren met namen hoe we tot een nieuwe naam moesten 
komen, kwam een groep kinderen met het Franse woord élève. 
Van het woord “élever”. Verheffen. Of oprichten. In het Frans. 
En het mooie is, daar komt ook het begrip élève vandaan.  
Dat is rechtstreeks ontleend aan de diepste doelstelling van het onderwijs: 
kinderen laten groeien. Misschien wel boven hun eigen verwachting uit.  
En die van hun ouders en/of verzorgers.  

Wij -van Elevantio- zijn er om onze kinderen het allerbeste te bieden,  
zodat ze zich echt voorbereid voelen op hun toekomst.  

Nieuwe juf Nicolle stelt zich voor 
Mijn naam is Nicolle Serrarens Maerman, ik ben 37 jaar oud en sinds kort 
werkzaam op het Vogelnest in groep 3-4-5. Ik woon in de polder bij 
Hengstdijk op een boerderij, samen met mijn man Pieter. We hebben  
samen drie zoontjes van 9, 7 en 5 jaar. Daarnaast hebben we op onze 

boerderij heel veel koeien en een aantal kippen en poezen.  
Een gezellige boel dus! 
Ik ben 15 jaar werkzaam geweest op SBO De Brug in Hulst en heb daar 
veel ervaring opgedaan met alle 
leeftijdsgroepen. In mijn vrije tijd 
ben ik graag creatief bezig. Ik vind 
het heerlijk om leuke bloemstuk-

ken te maken, te fröbelen in huis 
of zelf sieraden maken. Ook duik ik 
regelmatig samen met mijn  
kinderen de keuken in en dan 
bakken we de lekkerste dingen. 
Regelmatig help ik een handje op 
de boerderij en geef ik de kalfjes 

melk. De komende weken gaan 
we elkaar vast nog beter leren 
kennen, ik heb er heel veel zin in. 
Samen gaan we er een mooie en 
leerzame tijd van maken! 

De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben deze week nog 4 zelftesten  
meegekregen. Hierna geven we de testen niet meer automatisch met de  
kinderen mee, maar kunnen ze er zelf altijd (max. 2 per week) vragen aan de juf. 
 



Voorlezen 
 
Het stimuleren van leesplezier begint al op hele 
jonge leeftijd. Voorlezen is belangrijk voor de 
ontwikkeling van kinderen: het zorgt voor lees-
plezier én voor sociale vaardigheden. Voorlezen 
is een leuk moment op de dag.  
Het is belangrijk voor de ontwikkeling van kin-
deren. Zo prikkelt voorlezen de fantasie en het 
ontwikkelt hun taalgevoel. 

 

De 8 beste voorleestips: 
1. Kies een boekje dat je zelf ook leuk vindt 
2. Lees het boekje eerst zelf rustig door. Dan weet je precies wat je kan 

verwachten 
3. Begin simpel: lees een keer een kort verhaaltje voor en kijk wat je er-

van vindt 
4. Denk ook eens aan pop-up boeken, boekjes met geluiden of 

‘ontdekboeken’ met klepjes die je open kan vouwen 
5. Lees hetzelfde boekje vaker voor: jonge kinderen zijn gek op           

herhaling! 
6. Ga naar een gratis voorleesochtend in de bibliotheek en kijk hoe zij 

het doen terwijl je kind wordt voorgelezen 

7. Lees eens samen een boek! De ene zin / alinea / pagina lees jij, daar-
na leest je kind een stukje, daarna ben jij weer aan de beurt. Dat kan 
natuurlijk met elk boek, maar er bestaan ook speciale                        
samenleesboeken voor verschillende leeftijden 

8. Verzin zelf een verhaal bij de afbeeldingen 

Luizencontroles nu thuis uitvoeren! 
Blijf  alert als kinderen gaan krabben… 
Extra info op: www.hoofdluizen.nl 
 

Goed kammen is het advies, behandel snel 
Tip 1 
Heeft iemand thuis hoofdluis, controleer dan het hele gezin 
(inclusief je partner en jijzelf). 
Tip 2 
Controleer je kinderen elke maand. Maak er een leuk momentje van en leg uit 
dat elk kind weleens hoofdluis krijgt en dat het niet iets is waarvoor je je hoeft te 
schamen. Het enige dat echt effectief is, is kammen met een luizenkam. Om dit 
gemakkelijker te maken is het wel fijn om een crèmespoeling te gebruiken 
Tip 3 
Met lange, losse haren heb je meer kans op luizen. Dus heerst er hoofdluis in de 
klas, adviseer je dochter(s) dan om met vaste haren naar school te gaan. Het 
kan helpen om luizen te voorkomen. 


