
Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 31 januari 2019 
 

 
 
Jaarplanning Brede School Het Zand 
maandag 4 februari 20.00 – 21.15 uur: avondrepetitie ouders KOZ 
dinsdag 5 februari: start stoere sport- en spelactiviteit 
vrijdag 8 februari: start gym&dans 
dinsdag 12 februari: 13.00 – 14.30 uur: kinderraad Bede School Het Zand 
dinsdag 12 februari: start peutersport  
vrijdag 15 februari 12.30 uur: alleen OB van OBS Het Zand schoolpleinconcert KOZ 
vrijdag 15 februari 14.30 uur: schoolpleinconcert KOZ 
maandag 18 februari: concert BB KOZ TivoliVredenburg 
woensdag 3 april 13.00 uur: start koorkest olv Jeroen Schipper 
woensdag 22 mei 12.30 – 15.00 uur: Dag van Natuur & Cultuur (thema (ver)Bouwen) 
 
Film U-in-de-Wijk LR Duik in het Zand zondag 13 januari 2019  
Link naar item dat U-in-de-Wijk Leidsche Rijn van de Duik heeft gemaakt: 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=NUZXa0Djl1o 
 
Vrijgeven ruimtes middengedeelte  
Maandag 4 februari is het zover. Dan kunnen de ruimtes (ruimte 1 en 2, de huiskamer, de 
hortus en de gymzaal) weer in gebruik genomen worden. Al zal er nog wat tijd nodig zijn 
om alle benodigde inventaris weer aan te schaffen. We gaan weer open!  
Na de krokusvakantie willen we hier even feestelijk bij stil te staan. U hoort van ons! 
Helaas duurt de renovatie van de theaterzaal nog 2 weken langer. Deze kan overdag dan 
ook nog niet gebruikt worden. 
Een nieuw overzicht van activiteiten in Brede School Het Zand wordt komende week weer 
in de lijsten geplaatst. 
 
KOZ 
Het schoolpleinconcert komt steeds dichterbij. 
De avondrepetitie voor ouders is alweer aanstaande maandag 4 februari om 20.00 uur. 
Nog geen kans gezien meet te zingen bij een ochtend inlooprepetitie? wees welkom deze 
avond! 
De volgende inlooprepetities KOZ (voor ouders) van 8.30 – 9.15 uur zijn op vrijdag 1 
februari (speellokaal Arcade) en op woensdag 6, vrijdag 8, woensdag 13 en vrijdag 15 
februari. 
U kunt altijd, ook per keer, aansluiten. 
Alle informatie, ook de liedjes, zijn te vinden op: www.kinderenouderszingen.nl. 
 
Naschools aanbod januari – april 2019 
Woensdag 23 januari zijn de streetdanceclubjes (6+ en 9+) olv Macy van PM-Dance 
gestart. Kinderen kunnen nog steeds aanhaken. Tot en met de krokusvakantie ben je 
welkom voor een (gratis) proefles. Binnenkort zullen de leerlingen van OBS Het Zand 
Macy ook tegenkomen in de gymles. 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=NUZXa0Djl1o
http://www.kinderenouderszingen.nl/


Dinsdag 5 februari start de stoere sport- en spelactiviteit om 16.00 uur, dinsdag 12 
februari om 15.30 uur start peutersport en vrijdag 8 februari starten er twee gym&dans 
clubjes door Gymnastiekvereniging Eleganza (15.00 groep 1+2, 15.45 uur groep 3+4). 
Opgeven kan nog en kinderen kunnen de eerste les gratis (proef) meedoen.  
De info is te vinden op https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/, op 
www.saartje.nl of bij Hester Bruinsma op te vragen.  
 
 
Tips 
Werkmiddag Buurttuin Johanniterveld zaterdag 2 februari 2019 van 15.00 – 17.00 uur. 
Info: buurttuin.johanniterveld@gmail.com / https://nl-nl.facebook.com/meavotaLR/ 
Iedereen welkom om kennis te maken en/of mee te werken. 
 
Vrouwenkiesrecht donderdag 7 februari van 10.00 – 13.00 uur in Hof 't Spoor/Terwijde 
Dit jaar vieren we 100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland. Wat betekent het voor jou dat 
vrouwen kunnen stemmen, kunnen kiezen, meetellen? Buurtgenoten van Terwijde gaan in 
gesprek met elkaar en delen hun ervaringen, wensen en wat ze kunnen doen. Praat je ook 
mee?  
Info en aanmelden: https://www.utrechtindialoog.nl/bijeenkomsten/buurtdialoog-terwijde/ 
 
Wijkraad Leidsche Rijn, Cultuur in de wijk woensdag 13 februari 20.00 uur  
Uitwisseling wijkraad met buurtbewoners hoe wij in Leidsche Rijn de kunsteducatie vorm 
zouden willen geven. Sinds bekend is dat de subsidie aan het UCK stopt, is het van 
belang om te zorgen dat er alternatieven komen. In eerste instantie om alle kinderen die 
plezier hebben in muziek-, dans-, theaterlessen een plek te bieden waar ze met passie 
hun hobby kunnen voortzetten. 
Dit zou ook wel eens een mooie aanleiding kunnen zijn om cultuureducatie meer te 
spreiden over de wijk. Heeft u ideeën, wensen of suggesties, kom dan vooral naar de 
bewonersavond. Er zullen verschillende mensen uit het culturele veld aanwezig zijn. 
Momenteel loopt er een korte vragenlijst over dit onderwerp (4 vragen) en de resultaten 
zullen we 
die avond bespreken. Link voor de vragenlijst: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM0vThPGzMsfYDVNxNS4aS0F4Kd_uXYug
tmJ02x6_liLC_Ug/viewform 
Info: http://www.wijkraadleidscherijn.nl/activiteiten/cultuur-in-de-wijk-13-februari-2019/ 
 
                                                                 
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolhetzand.nl of 
h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator).
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