
  Info 4 

Schooljaar 2021-2022 

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:  
Sint/ Kerst tijd 
Kijk in uw mailbox: 
Let op evt. aanpassingen 
i.v.m. Coronamaatregelen 

Geen sportbuurtwerk! 
6-15 dec.: Rapport 
bespreking digitaal/  
Telefonisch (zie briefje) 
3 dec.: Sinterklaasviering 
op school 
gr. 5/8 Surprise + gedicht  
4 dec.: 13.45u Sinterklaas-
intocht Hengstdijk 
Week 49:  De kinderen 
versieren de kerstbomen 
in de hal. 
13 dec.: Jason, Lucas  
en juf Marian jarig 
16 dec.: Rapport 1 mee 
17 dec.: Kerst knutselen 
19 dec.: Charlotte jarig 
23 dec.: Ayoub jarig 
23 dec.: Kerstviering 
met alle kinderen 

24 dec. 2021 t/m  
9 jan. 2022 Kerstvakantie 
 
3 jan.: Jazzlyn jarig 
6 jan.: Drie Koningen 
10 jan.: weer naar school, 
proosten op ‘t nieuwe jaar 
12 jan.: Oliver jarig 
14 jan.: Dani jarig 
18 jan.: Wintergroenten 
project, soep maken 
24 jan.: Studiemiddag,  
leerlingen ‘s middags vrij. 
28 jan.: Tuinvogeltelling 
Deze agenda is onder 
voorbehoud, kan wijzigen! 

Sinterklaasfeest  
Het zijn weer spannende tijden, nu de Sint 
en zijn Pieten weer in ons land zijn.  
De rommelpieten zijn ook nog langs  

geweest! Op school wordt het feest  
gevierd, samen met alle leerlingen en 
peuters op: Vrijdag 3 december.  
Om 9.30 u verwachten we bezoek te krijgen van Sint en zijn 
pietjes...hopelijk hebben ze cadeautjes en lekkers bij zich. 
Voor de kinderen van gr. 5/8 is er ook een gezellige  
surprisemiddag.  Zaterdag  4 december  is de Sinterklaas 

intocht, om 13.45u starten we vanaf bs ’t Vogelnest (buiten 
verzamelen en met inachtneming van de huidige maat- 
regelen) en gaan we wandelend door het dorp naar het 

logeerhuis van Sint en alle pietjes, hier zingen we en krijgen 
we nog een cadeautje.  

Peuterspeelzaal 
De peuters gaan deze weken druk verder 
met het thema sinterklaas. Ze hebben al 
een snoepzak gekleurd, deze werd gevuld 

met lekkers! De PSZ is vrijdagochtend  
3 december geopend, i.v.m. het  
Sinterklaasfeest. Donderdagochtend 2 dec. is de PSZ dicht.                                                                                        

Veel plezier in deze Sinterklaastijd! 

We wensen iedereen een fijn  
Sinterklaasfeest toe! 



Jarigen alvast gefeliciteerd: 
 
Juf Marian: 13 dec., Charlotte 5 jaar:19 dec.,  
Ayoub 8 jaar: 23 dec., Jazzlyn 5 jaar: 3 januari,  
Oliver 7 jaar: 12 januari, Dani 12 jaar:14 januari  

Voorleeskampioen: Sanne Scheele 

Gefeliciteerd!   
 
Sanne wist het publiek te boeien met een mooi voorleesfragment uit het boek LENTE en 

met een prachtige voorleesstem. Onze presentator Rune kondigde alle deelnemers aan 
en vroeg naar reacties uit het publiek. Er deden nog vele andere leerlingen mee, die ook 
hun best deden. Zij zijn tweede geworden.  
Onze schoolkampioen is aangemeld voor de vervolg ronde! Eind januari krijgen we van 

de bibliotheek nadere informatie. Wij wensen Sanne alvast veel succes bij het voorlezen. 
 

Gratis lekker fruit  
We doen mee met EU-schoolfruit en  
ontvangen 20 weken lang gratis  
groente/ fruit, van:  
Dat is lekker en gezond.  
En een gezonde school 

presteert beter! 



Sinds dit schooljaar volg ik de opleiding tot                     
muziekspecialist. Muziek vind ik een fantastisch vak en ik 
wil mijn muzieklessen voor de kinderen zo leuk  mogelijk 
maken. Vaak bleef het bij het zingen van een liedje, 

eventueel aangevuld met enkele instrumenten.  

Op de opleiding leer ik verschillende dingen die passen bij muziek. Het 

gaat dan niet alleen over zingen en muziek maken op instrumenten, maar 
ook over luisteren naar muziek en het lezen en opschrijven van muziek. Het 
is een erg inspirerende opleiding! Aan het eind van dit schooljaar hoop ik 
mijn diploma te halen.  

Deze opleiding is een heel praktische opleiding. Ik moet veel ervaring op-
doen in het geven van muzieklessen. Daarom geef ik regelmatig muziekles 
in alle groepen. Bij de kleuters hebben we al gezongen over dennen-       
appels. Ook hebben we geluisterd naar muziek die hard of zacht klinkt.  

Bij groep 3/4/5 zingen we momenteel een Sinterklaaslied en we begelei-
den dit lied met instrumenten. 

Ook in groep 6/7/8 oefenen we een Sinterklaaslied. Dit lied is meerstemmig 
en wordt ook nog begeleid met instrumenten. Een hele uitdagingen, zowel 
voor de kinderen als voor mij. Maar wat mogen we trots zijn op                 
het resultaat! Het is leuk om kinderen enthousiast te maken voor muziek!    
Ik hoop nog veel te leren en dit te kunnen inzetten op 't Vogelnest!            

Juf Marian 

Bewegend leren 
 
In groep 3/4/5 zetten we regelmatig bewegend leren in.  
De afgelopen week hebben we veel geoefend met  

de 'verliefde harten' (groep 3). Twee getallen moeten    
samen 10 zijn (bijvoorbeeld 3 en 7). Als we dit goed automatiseren, dan 
hebben we daar gemak van bij het leren van moeilijkere sommen. In 
groep 4 oefenden we met verkleinwoorden. Moet er -je, -tje of -pje achter 
een woord gezet worden? Dit kunnen we nu bijna foutloos!  
In groep 5 oefenden we met de woordsoorten. Zelfstandig naamwoord, 
bijvoeglijk naamwoord, persoonlijk voornaamwoord, telwoord. We kennen 

ze allemaal. Leren met een spelletje, hoe leuk is dat!  Ook in groep 7/8 zijn 
we bezig met bewegend leren: Klokkijken bleek nog best moeilijk, dus nu 
joggen we met de hele uren, halve uren en kwartieren en benoemen de 
verschillende tijden op de klokken. Ook oefenen we spelling met  
het proppenspel. Als je een woord hebt opgeschreven maak je er een 
propje van en gooi je het weg, daarna ga je op zoek naar een nieuw 
propje. Zo komt je schrift vol te staan met de spellingwoorden van de 

week. En op het einde gooien we de propjes in de papierbak! De juf gooit 
ook met de bal en stelt vragen over woordsoorten en tafels... 



 

 

Muzikale  

talenten 

op 

‘t Vogelnest 

De Ouderraad vraagt U om  
de vrijwillige bijdrage te betalen! 
NL16 RABO0322608090 t.n.v. de ouderraad 
Voor het 1e kind €20,- Voor het 2e kind €15,- 


