
Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 15 juni 2017 
 

          
 
Jaarplanning Brede School Het Zand 
woensdag 21 juni 12.00 – 13.30 uur: informatie en overdracht tuinbakken 
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 
 
Adoptie schooltuinbakken: nog enkele bakken te vergeven 

    
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 er 25 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. Groep Turquoise van Arcade blijft ook na de 
zomervakantie tuinieren. 
  
Een aantal ouders en buurtbewoners hebben zich opgegeven maar er zijn nog een aantal 
bakken te vergeven. 
Mocht u hier belangstelling voor hebben dan vragen wij u zich spoedig op te geven met 
emailadres en telefoonnummer, naam school en klas, bij: 
h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl.   
Op woensdag 21 juni tussen 12.00 en 13.30 uur bent u welkom op de tuin voor 
informatie.  
 
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.  
De schooltuinen bevinden zich in de Buurttuin Johanniterveld. 
 
Naschools aanbod 
In september starten er op Brede School Het Zand ism Saartje Kinderopvang weer diverse 



naschoolse activiteiten en clubjes. Wij zijn druk met de voorbereidingen hiervoor. Op 
woensdag 5 september kunt u zich hier op de open middag over laten informeren. Heeft 
u op- of aanmerkingen over afgelopen seizoen of wensen en ideeën voor komend 
schooljaar? Wij horen het graag. 
 
 
Tip 
Midzomeravondconcert Vlinderhof Maximapark zaterdag 24 juni 19.00 uur. Info: 
https://vlinderhof.com/blog/2017/06/24/midzomeravondconcert-2017/. 

Campusfestival/Cultuur19 zondag 25 juni 13.00-19.00 uur op de CultuurCampus 
(Burchtpoort 5, Vleuten). Splinternieuw festival voor beginnende makers en professionals. 
Info: http://www.cultuur19.nl/agenda/. 
 
Kunstproject ‘Aandacht’  van Iris Honderdos in kas bij Ateliers De Kersenboomgaard. 
In samenwerking met bewoners van een nieuwe wijk op het voormalige Veilingterrein in 
Leidsche Rijn, Utrecht. De kas is dagelijks te bezoeken tot 21 juni van 17.00 tot 19.00 uur 
en op afspraak. https://www.facebook.com/events/1350614734973960/. 

Informatie: www.bredeschoolhetzand.nl  
of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator).  
De nieuwsbrieven zijn ook terug te lezen op:  
http://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/nieuwsbrief/. 
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