
Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 12 oktober 2017 
 

 
 
 
Jaarplanning Brede School Het Zand 
donderdag 12 oktober 20.00 – 22.00 uur: Brede School Het Zand ouderavond 
woensdag 1 november start koffieochtenden 8.45 – 10.45 uur  
woensdag 1 november: start orkest, 15 november koor BSHZ  olv Jeroen Schipper 
dinsdag 14 november 13.00 – 14.30 uur volgende kinderraadsvergadering 
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 
 
Dinsdag 3 oktober is de nieuwe kinderraad Brede School Het Zand met in totaal 
12 leerlingen (vanuit OBS Het Zand en Montessorischool Arcade) geinstalleerd olv Simone 
van der Sluijs van DOENJA Dienstverlening. Er werd gestart met een rondleiding door het 
gebouw waarbij de leerlingen elkaar rondleidden. Onder andere elkaars klasindeling en 
onderwijssysteem werd uitgelegd. 

   
 
Terwijl de kinderboekenweek nog even ‘doorgriezelt’ kunnen wij terugkijken op een 
geslaagde kinderboekenmarkt! Dank voor ieder die hieraan op welke wijze dan ook een 
bijdrage heeft geleverd (waaronder de BB-ers van OBS en Arcade)! 
Kijk ook op http://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/op-brede-school-het-zand-is-tijdens-een-
geslaagde-kinderboekenmarkt-flink-gegriezeld/ voor enkele foto’s. 

   
 

http://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/op-brede-school-het-zand-is-tijdens-een-geslaagde-kinderboekenmarkt-flink-gegriezeld/
http://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/op-brede-school-het-zand-is-tijdens-een-geslaagde-kinderboekenmarkt-flink-gegriezeld/


 
Nieuw traject koor- en orkest Brede School Het Zand 
Kinderen kunnen zich weer opgeven voor het Brede School koor en/of orkest. Het orkest 
(groep 5 t/m 8) start woensdag 1 november om 14.00 uur en het zangkoor (groep 4 t/ m 8) 
woensdag 15 november om 12.50 uur bij elkaar in de theaterzaal.  
Voor het informatie en aanmeldformulier zie: http://bredeschoolutrecht.nl/het-
zand/activiteiten/ of vraag ernaar op school. 
 
Let op: het is nog mogelijk u op te geven voor en te komen naar de gezamenlijke Brede 
School Het Zand ouderavond op donderdag 12 oktober met als thema Mediawijsheid. 
wordt Uitgebreide informatie is te vinden op: http://bredeschoolutrecht.nl/het-
zand/ouderavond-mediawijs-donderdag-12-oktober-2017/ 
 
Oprichten jeugdorkest in Leidsche Rijn door Orkest van Utrecht en Cultuur19. De eerste 
stap: jonge strijkers (viool-altviool-cello-contrabas-..) kunnen meespelen met het Orkest 
van Utrecht op 27 december. Informatiebijeenkomst donderdag 26 oktober 19.00-20.00 in 
de Cultuurcampus. Iedereen is van harte welkom. Deelname is volledig gratis. Opgeven 
via: jeugdorkest@cultuur19.nl 
 
Tips Herfstvakantie 
zondag 15 oktober 2017 culturele zondag Alles Kids met in LR in Podium Hoge Woerd 
familieworkshop Leren Kijken 8+ door Het NUT om 12.00/13.00/14.00 uur en om 15.00 
uur van BonteHond familievoorstelling Voor de zekerheid 10+. 
http://www.culturelezondagen.nl/zondag/2017/alles-kids 
 
De Maakplaats tjdens Herfststukjes in Podium Hoge Woerd door Cultuur19 

(www.cultuur19.nl) op 16, 17 en 20 oktober. Een leuke creatieve workshop, aansluitend 
op de Herfststukjesvoorstellingen van Podium Hoge Woerd. De Maakplaats vindt steeds 
30 minuten vóór en 60 min ná de voorstelling plaats. 
Voorstelling 16 okt: 14.00 en 16.00 uur NTjong - Don Quichot denkt na!  (6+) 
Voorstelling 17 okt: 15.00 uur Unieke Zaken speelt Ieorg Idur (4+) 
Voorstelling 20 okt: 14.00 en 16.00 uur NTjong - Klein mannetje heeft geen huis (4+) 
https://www.podiumhogewoerd.nl/ 
 
UCK In the spotlight. Alle kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn welkom op 19 oktober in de 
Cultuurcampus of op vrijdag 20 oktober op het Domplein. Op donderdag 19 oktober in de 
Cultuurcampus worden kinderen ondergedompeld in de wereld van musical. Op de 
hoofdlocatie Domplein gaan de kinderen op vrijdag 20 oktober aan de slag met dans en 
toneel. Tot slot wordt er op beide dagen een spetterende eindshow voor de familie 
gegeven! Meer informatie en inschrijven kan via www.uck.nl. 
 
Informatie: www.bredeschoolhetzand.nl of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl 
 (brede schoolcoördinator). 
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