
Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 31 augustus 2017 
 

 
 
 
Jaarplanning Brede School Het Zand 
woensdag 6 september vanaf 12.30 uur: open middag start activiteitenseizoen 
dinsdag 19 september gratis proefles peutersport en stoere sportuur  
donderdag 21 september gratis proefles hockeycursus 
week 39 (25 – 29 september start clubaanbod Saartje 
woensdag 4 oktober 12.30 – 15.00 uur: kinderboekenmarkt 
donderdag 12 oktober 20.00 – 22.00 uur: Brede School Het Zand ouderavond 
zondag 14 januari 2018: Duik in het Zand (culturele zondag, Nieuwjaarsduik) 
woensdag 21 februari: Afsluiting Kinderen en Ouders Zingen (KOZ) 
zondag 12 maart: optreden KOZ (BB en ouders) in TivoliVredenburg 
woensdag 23 mei 2018: 12.30 – 15.00 uur: Natuur- en Cultuurdag. Thema: dieren 
 
Woensdag 6 september 2017 12.30 uur: open middag start activiteitenseizoen 
Met informatie over het clubaanbod van Saartje, DOENJA Dienstverlening, Raising 
English, Ouder/kind speelgroep, UCK, Zangschool Utrecht, X-Groove Factory en nog veel 
meer. Naast informatie ook gratis workshops van, onder andere, pompoenen maken, 
dansen, sporten, Engelse les en muziek maken op de computer. 
Komt allen, doe mee en laat u informeren!  Voor het programma zie: 
http://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/programma-woensdag-6-september-2017-open-
cursus-en-informatiemiddag/ 
 
Hieronder worden alvast enkele activiteiten onder de aandacht gebracht. 
Workshop DAW (Digital Audio Workstation) 8+ start woensdag 27september 
Wil jij ook graag digitaal muziek leren te componeren op je computer ook al speel je 
geen instrument?  Geen probleem! Doe mee met de cursus Digital Audio 
Workstation. In 8 lessen leren wij je de basis en meer van het muziek maken op de 
computer. Uiteraard is deze cursus ook interessant als je wel een instrument 
bespeelt. Voor deze workshop neem je je eigen laptop mee zodat de docent van X- 
Groove Factory  (info@xgroovefactory.nl) de juiste digitale software erop kan installeren 
waardoor je er thuis verder aan kunt werken. Van 13.30-14.30 uur, 44€ voor 8x 
Aanmelden via Saartje. Info: info@xgroovefactory.nl. 
Hockeycursus 7+ proefles 21 en start donderdag 28 september 
Vind je het leuk om lekker sportief bezig te zijn? En heb je altijd al willen 
leren hockeyen? Dit is jouw kans om mee te doen aan deze hockeycursus die natuurlijk 
voor jongens én meisjes is. Meld je snel aan! Olv Maartje Enthoven (cf-er sport 
Hockeyvereniging Fletiomare en HC Rijnvliet). Van 14.45 -15.45 uur. Gratis proefles 21 
september. €25/U-pas €20 (10 x). Aanmelden via Saartje 
Pimp it up 6+ start donderdag 28 september 
Van een melkpak een gieter maken, van een trui een tas maken, een oud tafeltje schuren 
en verven, een fles als kandelaar.   Het kan allemaal in de pimp club. We gaan samen 
bedenken hoe we verschillende oude spullen opnieuw kunnen gebruiken. Dit gaan jullie 
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natuurlijk met onze creatieve kunstenares Barbara doen. Van 15.30-16.30 uur. BSO €20/ 
niet BSO €40. Aanmelden via Saartje. 
 
Gezamenlijke Brede School Het Zand ouderavond op donderdag 12 oktober 20.00 – 
22.00 uur: Thema: mediawijsheid, in samenwerking met MiraMedia en de bibliotheek. 
Nadere informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt via de school. 
 
Informatie: www.bredeschoolhetzand.nl of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl 
 (brede schoolcoördinator). 
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