
Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 2 november 2017 
 

 
 
Jaarplanning Brede School Het Zand 
woensdag 15 november start koor BSHZ  olv Jeroen Schipper 
dinsdag 14 november 13.00 – 14.30 uur 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 
 
Kinderboekenmarkt 
De uiteindelijke opbrengst, na aftrek van de kosten, is € 747,70. Dit bedrag is verdeeld 
over de scholen voor aanschaf van nieuwe boeken voor de schoolbibliotheken 
In de Hortus is de prijswinnende kleurplaat van Evy Roelofs uit groep 3a van OBS Het 
Zand te bewonderen. De vlog met Floortje in de hoofdrol, gemaakt door kinderen tijdens 
de kinderboekenmarkt, is te zien op: https://www.facebook.com/FloortjesBoek/ 
 
Koffieochtend is woensdag 1 november gestart! 
Deze bijeenkomsten zijn voor alle buurtbewoners van alle leeftijden en kinderen mogen 
mee. Iedereen is welkom in de huiskamer van Brede School Het Zand tussen 8.45 – 10.45 
uur gestart en zijn in ieder geval elke woensdagochtend tot de kerstvakantie. Info: 
s.vandersluijs@doenjadienstverlening.nl. 
 
Nieuw traject koor- en orkest Brede School Het Zand 
Het orkest is woensdag 1 november gestart met 3 vilolisten, 1 trommelaar en 2 pianisten. 
Kinderen die ook nog graag mee willen doen, dat kan. Woensdag 15 november is de 
tweede bijeenkomst om 14.00 uur. Het koor gaat dan van start om 12.50 uur. 
Voor het informatie en aanmeldformulier zie: http://bredeschoolutrecht.nl/het-
zand/activiteiten/ of vraag ernaar op school. 
 
Tips 
Werkdag Buurttuin en lampionnen maken 
Uitnodiging voor de tweede werkmiddag in de Buurttuin op zaterdag 4 november van 
15.00 uur tot 17.00 uur. De kinderen kunnen in het stookhok een lampion komen maken 
voor Sint Maarten op 11 november. In verband met inkoop van materialen willen we graag 
weten hoeveel kinderen komen knutselen. Graag voor woensdag 1 november doorgeven 
via: buurttuin.johanniterveld@gmail.com 

 
Circusdag voor de wijk 
Zaterdag 4 november 13.00 – 15.00 uur gratis open piste met circus en jongleermaterialen 
om uit te proberen. Om 16.00 én 19.00 uur Circus Moustache Show. Boouwspeeltuin 
Voorn, Akkrumerraklaan 31. Info en gratis vrijkaarten bij: a.rutten@doenjadienstverlening. 
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Informatie: www.bredeschoolhetzand.nl of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl 
 (brede schoolcoördinator). 
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