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Brede School Het Zand wenst iedereen een hele fijne zomer! 
 
Jaarplanning Brede School Het Zand 
woensdag 5 september  2017 12.30 – 14.30 uur: open middag start activiteitenseizoen 
woensdag 4 oktober 2017: 12.30 – 15.00 uur: kinderboekenmarkt 
woensdag 12 oktober 2017 20.00 – 22.00 uur: Brede School Het Zand ouderavond 
 

De oproep om tuinbakken te adopteren heeft goed gewerkt. Ouders, kinderen en 
wijkbewoners zijn al volop bezig in de door hen geadopteerde bakken. Voor een 
aantal kinderen is het lastig te begrijpen dat hun schooltuinbak nu door anderen in 
gebruik is en zij er niet meer uit mogen oogsten. Wilt u hen dit ook nog uitleggen? 
Komende zaterdag 8 juli wordt er gewerkt op de buurttuin. Vindt u het leuk mee te 
helpen dan bent u van harte welkom tussen 9.30 – 13.00 uur. Er worden 
compostbakken gebouwd en er wordt gewerkt op de heuvels. Info: 
buurttuin.johanniterveld@gmail.com. 
 

Kinderraad Brede School Het Zand 2016 - 2017 

   
Dinsdag 27 juni werden alle 13 kinderen van de kinderraad van Brede School Het 
Zand feestelijk bedankt voor hun inzet van het afgelopen schooljaar. Er was taart en 
een ‘oorkonde’ voor iedereen. Naast taart eten is er ook nog serieus gewerkt. 
Middels vragen werd de kinderraad geëvalueerd en tips gegeven ter verbetering. 
Ook konden de kinderen hun mening over de wijk (waar zien zij kansen, waar liggen 
ze wakker van en wat willen zij zelf bijdragen) geven. Elke van der Vliet van de 
gemeente Utrecht was ook aanwezig om de informatieflyer met input van de 
leerlingen verder te verbeteren. In het nieuwe schooljaar komt Simone van der Sluijs 
(DOENJA Dienstverlening) weer in de groepen om het startsein voor een nieuwe 
kinderraad te geven. 
 

Gezocht bruikbare tweedehands kinderboeken voor de kinderboekenmarkt.  
Gaat u deze zomer opruimen en komt u bruikbare kinderboeken tegen dan vragen 
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wij u deze voor onze kinderboekenmarkt van woensdag 4 oktober te bewaren. Na de 
zomer zal vermeld worden waar de boeken ingeleverd kunnen worden. Griezelen is 
het thema van de landelijke kinderboekenweek dit jaar. 
 

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 hierover op de open middag laten 
informeren. 
 

Donderdag 12 oktober gezamenlijke ouderavond Brede School Het Zand in het 
kader van Mediawijs. In samenwerking met MiraMedia en de bibliotheek wordt de 
avond gevuld met informatie over mediagebruik van kinderen (0 – 12jaar) waarna er 
in verschillende workshops uitwisseling is over: vloggen, cyberpesten, online privacy, 
gamen, digitale prentenboeken en educatief gebruik van media. Na de 
zomervakantie ontvangt u hiervoor een uitnodiging waarmee u zich op kunt geven.  
 
Tip 
Zomerkunstprogramma In Je Makie door Cultuur19 voor kinderen van 8 tot 12 
jaar. 
Van 16 t/m 18 augustus, dompelen de deelnemers zich drie dagen lang onder in het 
maken van een kunstwerk onder begeleiding van drie kunstenaars. Chantal de 
Wolde is een echte bouwer. Ze crëeert kleurrijke levensgrote fantasiewerelden van 
natuurlijke materialen waar je doorheen kan lopen.  
Sebastiaan Brussee is zanger/gitarist en maakt muzikaal en speels theater.  
Marrit Bausch is theatermaker en heeft als motto 'zoeken is het nieuwe vinden'. Ze 
maakt performances vol beweging en spel. 
 
Welke vorm het kunstwerk krijgt: een animatie, een lied, een voorstelling of beelden 
werk: dat bepalen de deelnemers. Ervaring is niet nodig. Het eindresultaat krijgt een 
plek op het Leidsche Rijn Festival en het Uitfeest bij het Castellum Hoge Woerd. Bij 
mooi weer wordt bij het atelier Nomads in Residence, aan de rand van het 
Máximapark gewerkt.  
 
In Je Makie vindt op 16, 17 en 18 augustus plaats van 9.00 – 17.00 uur bij de 
CultuurCampus (Burchtpoort 5, 3452 MD Vleuten). Een deelnameticket kopen kan tot 
en met 10 juli via de website www.cultuur19.nl. Inbegrepen is lunch, drinken en 
tussendoortjes. Er is een beperkt aantal plaatsen. 
 
Informatie:  
www.bredeschoolhetzand.nl  
of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator).  
De nieuwsbrief is ook te lezen op: http://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/nieuwsbrief/. 
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