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Jaarplanning Brede School Het Zand 
dinsdag 27 juni 13.00 – 14.30 uur: laatste kinderraadsvergadering 
woensdag 17 mei: Toeters en Bellen, Dag van Natuur & Cultuur 2017 
vrijdag 19 mei: Feest van de kinderraad voor de groepen 6 t/m 8 

 
Toeters en Bellen op Dag van Natuur & Cultuur woensdag 17 mei  

 
Onze jaarlijkse dag, vanuit ons profiel natuur & cultuur, staat deze keer in het teken van 
muziek. In de ochtend hebben de scholen en de kinderen van Spelenderwijs en KDV 
Saartje een eigen muzikaal programma. In de middag tussen 12.30 – 15.00 uur is 
iedereen welkom om te genieten van workshops van Fort van de Verbeelding en 
optredens van het Brede School koor en orkest, koor Stichting De Vrolijkheid en een open 
podium.  
Voor dit open podium kunnen de kinderen van Arcade zich opgeven bij meester Bart en 
kinderen van OBS Het Zand bij juffrouw Monique.  
Een brief met informatie over deze dag wordt via de scholen en opvang verspreid. 
Voor diverse activiteiten zijn wij nog op zoek naar oude lakens en karton. 
 
Over de brug! 
Op de Dag van Natuur en Cultuur komt een kinderkoor vanuit het asielzoekerscentrum  
Oog in Al over de brug om samen met de kinderen van Brede School het Zand een 
optreden te verzorgen! De kinderraad  van onze Brede School heeft na een bezoek aan 
AZC Oog in Al deze wens werkelijkheid laten worden. 
De kinderen zullen in de weken voorafgaand aan de Dag van Natuur en Cultuur in de klas 
oefenen met 2 liedjes. Thuis kan er ook geoefend worden, door onderstaande link te 
gebruiken. 
We nodigen u van harte uit om te komen kijken en luisteren naar dit veelbelovende 
optreden en geld te doneren. Het geld zal gebruikt gaan worden voor een muzikale 
uitwisseling tussen kinderen van AZC  en Brede School Het Zand. Tijdens het optreden 
zullen de kinderen van de kinderraad ‘met de pet rond gaan’ en zo hopen we een mooie, 
duurzame en muzikale samenwerking op te kunnen bouwen. Muziek maken verbindt en 
daar wordt iedereen beter van. KOM OVER DE BRUG! 
Link tik tak: https://www.youtube.com/watch?v=1F4L8dkGhq4 
Link Aïcha  https://www.youtube.com/watch?v=RvK19xgAxSU 
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Discofeest kinderraad Brede School Het Zand vrijdag 19 mei 19.00 – 21.00 uur in de 
theaterzaal voor de groepen 6 t/m 8. Entreekosten 2€ (inclusief 1 consumptie). Kom in je 
mooiste discokleding! Met onder andere fotobooth, dj, dancebattle, suikerspin. Info bij de 
kinderraad en bij Simone van der Sluijs (S.vanderSluijs@doenjadienstverlening.nl). 

Steede Hoge Woerd zondag 21 mei 2017: Fête de la Nature 
Het gehele castellum komt tot leven door activiteiten die natuur, cultuur en historie raken. 
Samen maken we een uitbundige maaltijd. Geniet met elkaar van wat we samen maken: 
een heerlijke en overvloedige maaltijd met het beste uit de stadsnatuur van Leidsche Rijn. 
Workshops van 11.00 tot 13.00 uur en lunch van 13.00 tot 14.30 uur 
 
U-in-de-Wijk 
Woensdag 19 april is U-in-de-Wijk LR op bezoek geweest bij de repetitie van het orkest 
van Brede School Het Zand. Het item Muziek in Brede School Het Zand  is te vinden via 
de link:https://www.youtube.com/watch?v=HOXJsKMsHGo 
 
Informatie:  
www.bredeschoolhetzand.nl of  
h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator). 
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