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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

Schoolfruit
Dit kunnen we gratis
aanbieden.
Spelenderwijs leren
de kinderen om verschillende soorten groente en
fruit te eten.
Leuk en lekker op dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag, geeft u op maandag zelf
fruit mee? Lees meer op: www.euschoolfruit.nl
Goed dat we samen met de ouders werken aan
het eten van voldoende fruit en groente voor
een positieve vitamine boost .

MR nieuws
Voor de vacature oudergeleding van de MR
't Vogelnest hebben we een aanmelding
ontvangen van André van Luik, papa van onze
leerlingen Levi en Marnix. We verwelkomen hem
graag bij onze MR; Hartelijk bedankt en succes!
Onze MR bestaat nu uit:
Ouderleden: Marinya de Cock en André van Luik
Personeelsleden: Nicolle Maerman en Petra de
Clippelaar
Onze directeur Ingeborg Burm is ook steeds
aanwezig bij de MR-vergaderingen en geeft dan
uitleg over de bestuurszaken.

Agenda

Het Sinterklaasjournaal
volgen op TV 18.00u, op
TV NPO 3
11 nov.: 18.30u
Sint Maarten tocht
18 nov.: Voorleeswedstrijd ‘t Vogelnest
17, 21, 28 nov.: Ukelele les
muziek in groep 6/7/8
23 nov.: Schoentje
zetten op school
25 nov.: Hoekenwerk
2 dec.: Sinterklaasfeest
op school en surprise
middag gr 5/8
3 dec.: Sinterklaas intocht
Hengstdijk 13.45u, vanaf
school, we lopen in
optocht naar het Logeerhuis van de Sint.
8 dec.: Cultuurmenu gr.
6/7/8 “De vloer op”
9 dec.: Schaakles gr. 6/7/8
12 dec.: Oudergesprekken Rapport 1
16 dec.: Kerststallen
maken in de hal, hulp/
vrijwilligers zijn welkom!
26 nov.: Evelien 3 jaar
13 dec.: Jason en Lucas
4 jaar
13 dec.: Juf Marian

Sint Maarten, een mooie traditie!
Op vrijdag 11 november vierden we in
Hengstdijk weer Sint Maarten.
We liepen in 3 groepjes met lampionnen en
belden aan waar lichtjes branden.
Na het zingen van een liedje, kregen we
wat lekkers krijgen.
Ook vele ouders en juffen liepen mee.
Het was een gezellige en sfeervolle avond!
Bedankt voor ieders medewerking!

We wensen iedereen alvast een fijne Sinterklaastijd toe!
U komt toch ook 3 december, we lopen vanaf de basisschool om 13.45u.
naar het logeerhuis van de Sint. Daar zingen we enkele liedjes en krijgen
de kinderen hun cadeautje van de pieten.
Ook mogen ze bij Sinterklaas komen...

Gymles
Denk eraan om passende gymspullen mee te geven op maandag!

Bewegend leren
In groep 3/4/5 hebben we de
afgelopen weken gewerkt aan
bewegend leren. Iets leren door te
bewegen.
Zo staan we regelmatig te joggen
in de klas; letters flitsen, tellen, tafels oefenen.
Ook rennen we vaak buiten, bijvoorbeeld met het oefenen van
woordsoorten: zelfstand(ig naamwoorden, lidwoorden, werkwoorden, verkleinwoorden).
Doordat de kinderen bewegen tijdens het leren, blijft de
leerstof beter hangen. En het is ook gewoon leuk om te doen!

We doen mee aan de 30ste editie van:

De Nationale Voorleeswedstrijd.

Vrijdag 18 november wordt de schoolronde gehouden.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen hieraan meedoen.
Binnenkort hoort u wie onze winnaar is.

Vrijdag 18 november:
de oudertevredenheidsmeting wordt uitgezet.
Hiervoor wordt een aparte
uitnodiging verstuurd.
We zouden het fijn vinden als u deze
zou willen invullen.
Alvast bedankt!

Nieuws van de Parochie
In de bijlage vindt u de uitnodiging voor de Kinderkerk op
zondag 27 november in de kerk van Hengstdijk.
Hierbij ook alvast de uitnodiging voor de gezinsvieringen met
Kerst verspreid over de hele parochie.
In groep 6/7/8 bekeken we het
filmpje Morgenland.
Samen met meester Jos
Verstraaten bekeken we de
mogelijkheden om zelf iets bij te
dragen om moeder Aarde te
sparen. We krijgen 2 lessen. De
eerste les was vooral theoretisch
en we leerden veel over
de energietransitie. In de 2e les
gaan we ook praktisch aan de
slag met isoleren.
Welke maatregelen zijn er in jouw
huis genomen om warmte binnen
(of buiten) te houden zodat je
energie bespaart en comfortabel
woont? Van Natuur en Milieu Educatie

Bezoek de facebookpagina of
website
Ook in de app Parro leest u
berichten!
Bs ‘t Vogelnest maakt voor de communicatie met ouders gebruik van het
platform Parro. Via dit programma , dat benaderbaar is via een app en/of
computer, ontvangt u onze berichten uit de klas. Ook worden foto’s van
activiteiten gedeeld met de ouders. We zijn nog aan het oefenen en er
zal steeds meer gestuurd worden via deze app.
Ook via de mail, op onze website en op facebook zullen nog
nieuwsberichten worden gedeeld.

Peuterspeelzaal Het Hobbelpaardje nieuws
Het is Sinterklaastijd!
Een spannende periode voor de
kinderen, maar ook heel erg gezellig.
De klas is helemaal in het thema
Sinterklaas, we spelen dat we Sint en
Piet zijn, zingen heel veel Sinterklaasliedjes, oefenen voor Piet en zetten onze schoen!
Ook wordt er natuurlijk veel geknutseld en versieren we de klas
voor het Sinterklaasfeest op vrijdag 2 december.
Thuis kunnen de ouders ook veel doen tijdens de Sinterklaasperiode:
-Tv kijken, het Sinterklaasjournaal.
-Maak een tekening met uw peuter voor Sinterklaas
-Zet ook een schoen met een wortel voor het paard.
-Zing liedjes en kijk of er wat lekkers in de schoen zit.
Hopelijk komt de Piet ook met iets lekkers
voor in de schoen

Reminder
De vrijwillige ouderbijdrage kan weer betaald worden, zodat er
door de ouderraad activiteiten kunnen worden georganiseerd.
Betaalt U ook? Alvast bedankt!

