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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 
27 jan.: Nationale  
Tuinvogeltelling,  
3 feb.: Hoekenwerk 
6 feb.: OR- vergadering 
10 feb.: Schaakles 
11 feb.: Carnaval  
Hengstdijk, kinderoptocht 
14 feb.: Valentijn 
15 feb.: MR- vergadering 
16 feb.: Regionale ronde 
voorleeswedstrijd bieb 
Hulst 19.00u: Cees 
17 feb.: Carnavals 
middag: Gr. 8 organiseert 
schminken en verkleden 
Wie komt helpen? 

Voorjaarsvakantie: 
18 feb. t/m 26 feb. 

Hoera! Jarigen: 
1 feb.: Brody 13 jaar 
2 feb.: Rey 5 jaar 
2 maart: Djairo 5 jaar 
8 maart: Lars 5 jaar 
13 mrt.: Juf Nicolle 
16 mrt.: Judy 12 jaar 
25 mrt.: Juf Ingeborg 
—>We vragen namens  
de Ouderraad om:  
de vrijwillige ouderbijdrage 
te storten. Bedankt!  
NL16 RABO0322608090 
t.n.v. de ouderraad 
Voor het 1e kind €20,-  
Voor het 2e kind €15,-  

 
Het Wintergroenten project  
Wat een talentvolle leerlingen hebben we!  
Er wordt nog volop gewerkt en geknutseld rond-
om 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 is: 
Rembrandt. Bij Faqta werken we aan het thema: 

Gezond eten en leven. 

Gezonde Tussendoortjes 
 
Door even iets te eten en te drinken doen 
kinderen nieuwe energie op en kunnen  
ze zich beter concentreren tijdens de 
lessen. Fruit en groente, altijd goed;  
tomaatjes, komkommer, mandarijn,  

appel, wortel. Op dinsdag t/m vrijdag is 
er gratis schoolfruit waar ze van mogen 
pakken. Geeft u op maandag zelf fruit 
of groente mee? 
Snoep en koek zien we liever niet (teveel).  
Ook stimuleren we het drinken van water. Dat is lekker 
en goed voor de dorst. Priklimonade of frisdrank in 
blik / flesje is niet voor in de kleine pauze.  
 

We zijn tenslotte een gezonde school.  



Letterfeest 
 
In groep 3 hebben we een  
letterfeest gevierd. We hebben 
alle letters aangeboden  
gekregen. We kunnen al een  
heleboel woorden maken. Nu 
gaan we veel oefenen met de letters,  
zodat we ook vlot kunnen lezen. Bij het letter-
feest deden we een letterspeurtocht. Ook de-
den we een krokodillenspel.  
Van de juf kregen we een letterdiploma.  
 
 

Wat zijn we 
trots op wat 
we al geleerd 
hebben!  

Hoekenwerk 
 
-Sportles  Hulst voor Elkaar 
-Potje gekleurd zout maken 
met Tiny 
-Techniekles; een knikker-
baan maken met Vanessa 
-Stressballetjes maken met 

Mary-Ann 
-Koken met juf Hanna 
-Kleien met juf Marian 
-Knutselen met juf Fien 
 

De kinderen hebben weer 
genoten en hun  

verschillende talenten  
ontdekt. 



Emoties en letters 
 
In gr. 1/ 2 hebben we  

gewerkt over hoe we eruit 
zien, verschillende  
emoties. 
Maar ook dat we iets  
tegen elkaar kunnen  
zeggen met een brief of 
een kaart. 

Op een brief of kaart 
staan woorden en letters 
en we kennen al veel  
Letters! 
Op woensdag leren we 
telkens een nieuwe letter. 
We zoeken naar woorden 

met die letter, kijken of we 
de letter kunnen maken 
met ons lichaam  
en of we de letter in de 
klas kunnen vinden. 

De Tuinvogeltelling in groep 6/7/8 
 

Deze telling hebben we 27 januari doorgegeven vanuit gr. 6/7/8 
 
Ekster 4 
Heggenmus 1 
Houtduif 2 
Huismus 1 
Koolmees 2 

Merel 2 
Pimpelmees 1 
Roodborst 2 
Stadsduif 2 
Turkse tortel 1 
Vink 1 
Zwarte kraai 9 

We hebben enkele kaarten teruggekregen van mensen die onze  
kerstkaarten hadden ontvangen! Wat leuk om de post te lezen en te zien 
wat het voor eenzame ouderen betekent om kaarten te krijgen.  
Het was een waardevolle kerstkaarten kleur/ schrijf actie! 



Carnaval op school   
 
Ook dit jaar vieren we op school carnaval. De organisatie is in 
handen van groep 8. Op vrijdag 17 februari mogen alle  
kinderen verkleed/ geschminkt naar school komen.  
’s Morgens gaan we nog gewoon werken en leren, ’s middags 
gaan we Carnaval vieren!  Groep 8 gaat een leuk spelletjes-
programma met muziek samenstellen. De juffen zorgen voor 
iets lekkers om te eten/ te drinken. Dansen en spelen in de hal 
en in de klassen. Dat wordt vast heel gezellig!  
Om 14.30u is ons feest klaar en begint de vakantie. We wensen 
iedereen een leutige carnaval en vakantie toe!   

Nieuwsrekenen met een maatje 
 
Om de verhaaltjessommen te oefenen,  
rekenen we in groep 6/7/8 met het  
programma Nieuwsrekenen. Dat doen we 
met een maatje op afstand, van Amsterdam 
tot Limburg....vrijwilligers die werken bij de 
ABN/AMRO bank. We gaan dit 10x doen, 
steeds op woensdag. Best spannend, maar 
erg leerzaam. Iedere week gaat het over een 
nieuwsonderwerp. Bijvoorbeeld over de watersnoodramp. En 
af en toe iets vertellen tussendoor is ook leuk. We leren ook  
luisteren naar iemand anders, die het voor ons uitlegt.  
En dat fouten maken niet erg is! 



 

Peuterspeelzaal nieuws 
De komende weken werken we aan het thema:  
Wat heb jij aan vandaag? 
• Ze wassen de vieze kleren van Puk en zoeken schone kleren uit de 

wasmand.   

• De kinderen helpen Puk geschikte kleren uit te zoeken voor een feest 
en kleden Puk aan.   
• Er is een kledinghoek waar de kinderen nieuwe kleren en schoenen 
kunnen bekijken, passen en kopen.   
• Tot slot kiezen de kinderen mooie kleren uit om zich mee te verkleden  
Voorleesverhaal  
Olifant en Giraf gaan naar een feestje. Ze zoeken feestkleren uit om aan te 

trekken. Maar telkens is er iets aan de hand. Het past niet of er is iets kwijt. 
Dan gaan ze maar in hun eigen kleren want die zijn ook mooi.   
Spelenderwijs ontwikkelen  
• Benoemen kinderen enkele kledingstukken.   
• Wijzen kinderen aan waar deze horen (voet- schoen, hoed- hoofd)                              
• Weten kinderen wanneer of hoe ze gebruikt worden  
De woordenschat 

Aan-/ uitdoen, de broek, de kleren, passen, schoon, de sok, het T-shirt, vies, 
het hemd, de onderbroek, ophangen, schoon, schuim, wassen.  
Ook de Nationale Voorleesdagen sloten aan bij dit thema;  
Maximiliaan de Modderman. We hebben met modder gewerkt en daarna 
moest de was gewassen worden en natuurlijk ook opgehangen worden 
aan het droogrek.  
Met carnaval verkleden we ons zeker ook!  



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  
kinderen. 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 kind dan om met vaste haren naar school te gaan. Het kan hel-
pen om luizen te voorkomen. 


