
Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 1 juni 2017 
 

          
 
Jaarplanning Brede School Het Zand 
dinsdag 27 juni 13.00 – 14.30 uur: laatste kinderraadsvergadering 
woensdag 5 september  2017 12.30 – 14.30 uur: open middag start activiteitenseizoen 
woensdag 4 oktober 2017: 12.30 – 15.00 uur: kinderboekenmarkt 

 
Terugblik Dag van Natuur & Cultuur: Toeters en Bellen  

       
Van een levensgrote Grande Piano die je lopend bespeelt en ultrasone geluiden spotten 
tot een workshop Swingende Stiften: er was woensdag 17 mei van alles te beleven in en 
rondom Brede School het Zand. Het programma, dat in het teken stond van 'Toeters en 
Bellen', werd naar schatting bezocht door 750 mensen. De wedstrijd Raad het Geluid hield 
iedereen de hele dag in spanning en werd uiteindelijk gewonnen door Lise. Zij ging naar 
huis met twee tickets voor My First Festival en een speelgoedcadeaubon. Het geluid bleek 
het slot van een wc-deur!  De eerste foto’s staan op de brede school website: 
http://bit.ly/2rjVemq .Bovenstaande foto’s zijn van Frouke Ringenoldus (1e 3) en Frank 
Peek (4e). De datum en het thema voor volgend jaar staan al vast: woensdag 23 mei 2018, 
De dierenwereld. 
 
Sponsoractie Over de brug! 
Op de Dag van Natuur en Cultuur hebben een tweetal kinderen van het 
asielzoekerscentrum  Oog in Al onder leiding van Jonas en Caroline van Stichting De 
Vrolijkheid samen met de aanwezige bezoekers een aantal liedjes gezongen. 
Daarna gingen kinderen van de kinderraad met de pet rond om geld op te halen. Het geld 
zal gebruikt gaan worden voor een muzikale uitwisseling tussen kinderen van AZC  en 
Brede School Het Zand. De opbrengst hiervan is: 69,29€. Dank jullie wel. 
 
Adoptie schooltuinbakken: wie vindt het leuk te tuinieren en wil deze zomer en dit 
najaar aan de slag? 

    

https://t.co/5m5E2WMfTF


De schooltuinen van OBS Het Zand en Montessorischool Arcade liggen er weelderig bij. 
Aan het einde van het schooljaar gaan de scholen met de kinderen in de week van 19 juni 
het schooltuinseizoen afsluiten. In het voorjaar van 2018 starten zij weer. 
Omdat er nog genoeg kan groeien in de zomer en in het najaar worden de 30 bakken van 
1 bij 2 meter ter adoptie aangeboden. U mag de bak dan beheren en ervan oogsten, erin 
planten of zaaien. U houdt de bak en de omgeving ervan onkruidvrij en draagt, op het 
moment dat de voorbereiding voor het school-tuinieren weer begint (eind februari 2018), 
de bak weer schoon over aan de scholen. 
  
Mocht u hier belangstelling voor hebben dan kunt u zich opgeven met emailadres en 
telefoonnummer, naam school en klas, bij: h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl.   
Graag voor 14 juni doorgeven voor hoeveel bakken u belangstelling heeft. Afhankelijk van 
de belangstelling worden de bakken verdeeld. Bij over intekening kan het zijn dat wij 
helaas niet iedereen die zich heeft aanmeldt een bak kunnen toebedelen.  
 
Voor de duidelijkheid, iedereen kan zich voor de bakken opgeven, ook als uw kind dit 
schooljaar niet getuinierd heeft. 
Ook horen wij het graag als u geen bak wilt adopteren maar wel af en toe een handje zou 
willen helpen in de tuin.  
Kom gerust ook even langs op de tuin. Marjo Spierings (vrijwilligster) is hier vaak te 
vinden.  
De schooltuinen bevinden zich in de Buurttuin Johanniterveld. 
 
X-Groove workshop Digital Audio op woensdag 31 mei, 7 juni en 14 juni. Hierin leer je 
de basis van het muziek maken op de computer, zonder instrument! Meer informatie en 
inschrijven: http://www.xgroove-stagearts.nl/  
X-Groove: dinsdag 6 of 20 juni meedoen aan een gratis workshop! Van 19:00 uur tot 
20:00 uur kun je lekker bezig zijn met zingen en dansen. Ben je tussen de 7 en 12 jaar en 
heb je zin om samen met je vader of moeder te zingen geef je dan op via: 
http://www.xgroove-stagearts.nl/.  
 
Tip 
Zingende Beelden/Cultuur19 zondag 4 juni 2017 Hoe het sprookje begon . . .. 
Vertrekpunt Máximapark/Observatorium om 11.30, 13.00, 14.30 en 16.00 uur. Geschikt 
voor kinderen vanaf 6 jaar. De wandeling duurt +/- 1 uur en 45 min. Trek stevige schoenen 
aan. Ook bij slecht weer gaan de voorstellingen door. Info: www.zingendebeelden.nl.  

    
 
Open dag Ateliers Kersenboomgaard zaterdag 10 juni vanaf 14:00 uur. Je kunt 
genieten in de boomgaard van de familievoorstelling ‘de dromeneter’, er is een 
kinderspeurtocht en u kunt luisteren naar diverse muzikale optredens onder het genot van 
een hapje en een drankje. Voor meer informatie: www.dekersenboomgaard.nl. 
 
Informatie:  
www.bredeschoolhetzand.nl of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede 
schoolcoördinator).  
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