
Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 21 februari 2019 
 

 
 
Jaarplanning Brede School Het Zand 
woensdag 6 maart 10.00 – 11.00 uur: start sporten voor vrouwen 
woensdag 6 maart 16.15 – 17.15 uur: wekelijks KOZ ouderkindkoor 
woensdag 3 april 13.00 uur: start koorkest olv Jeroen Schipper 
maandag 8 april: start blok 3 naschools cursusaanbod ism Saartje en SportUtrecht 
woensdag 22 mei 12.30 – 15.00 uur: Dag van Natuur & Cultuur (thema (ver)Bouwen) 
 
Terugblik optredens KOZ 
Wat een geweldig mooie KOZ-optredens waren dat vrijdag 15 februari en maandag 18 
februari met alle kinderen, ouders en medewerkers! Een kleine impressie is terug te lezen 
in het persbericht en te zien in de foto’s. 
http://varnws.nl/eneo/eneo.dll?tem=artikel&dept=&doc_id=56031&#.XG09nOhKgdU 

    
                                                        foto 2,3, 4: Jelmer de Haas            met wethouder Anke Klein 

Op naar volgend jaar! 
Maar ook nu kan er nog gezongen worden! Ouders die met hun kinderen willen zingen 
kunnen meedoen met het KOZ-koor, dat iedere woensdag om 16.15 uur bijeenkomt in de 
hortus van Brede School Het Zand. Ervaring of talent is niet nodig, enthousiasme des te 
meer. Deelname is gratis. Het KOZ-koor komt nog bijeen tot en met april. Bij voldoende 
animo wordt het koor voortgezet. 
 
Bewegen voor vrouwen start woensdag 6 maart 10.00 – 11.00 uur in ruimte 2 
Opgezet door een aantal vrouwen die behoefte hebben aan een beweegactiviteit voor 
vrouwen. Kom gezellig samen sporten met je vriendin, buurvrouw of moeder en beweeg 
mee. Er wordt gesport met behulp van een beeldscherm, er is geen sportinstructeur 
aanwezig. Eigen ideeën welkom. Het is gratis. Neem een handdoekje en schone 
schoenen mee. Voor meer informatie: Salitje@hotmail.com. 
Eerst gezamenlijk koffiedrinken kan op de wekelijkse koffieochtend op woensdag vanaf 
8.30 uur in de huiskamer. 
 
Groene Hortus en overige ruimtes 
Inmiddels zijn ook de planten in de Hortus weer verzorgd en waar nodig vervangen door 
Donker Groen. Het ziet er prachtig uit! Een van de grote bakken staat nog leeg omdat hier 
nog te veel water in zit. Deze zal later nog gevuld worden. 
We zijn erg blij dat alles er weer goed uitziet en willen dit natuurlijk ook graag zo houden. 
In de Hortus hangen briefjes om iedereen te laten weten dat Donker Groen iedere maand 
de planten komt verzorgen. Daarnaast geeft Marjolein met de kinderen van de Hortus-
lessen de planten wekelijks water. 
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Verder hebben de planten dus alleen nog maar liefde en aandacht nodig, zodat we er met 
ons allen nog lang van kunnen genieten. 

 
Verdere herstelwerkzaamheden 
In de voorjaarsvakantie (25 februari t/m 1 maart) zullen er nog verdere 
herstelwerkzaamheden, onder andere aan de plafonds, in de welzijn ruimtes plaatsvinden. 
Gedurende deze werkzaamheden zijn de huiskamer, Hortus, cursusruimte 1 en 2, 
theaterzaal overdag afgezet en niet toegankelijk voor gebruik ivm veiligheid.   
 
Oudertraining Vreedzaam, overbruggen en verbinden. 
Zit je kind op een Vreedzame School en/of kinderopvangorganisatie en wil je hier meer 
over weten? Vind je het interessant om na te denken over wat je zou kunnen betekenen 
op school of in de wijk als het gaat om “samen opvoeden”? Dan nodigen we je van harte 
uit om deel te nemen aan deze training.  
De volgende aspecten komen aan bod:  
- De Vreedzame School en de Vreedzame Wijk  
- Positief sociaal klimaat.  
- Conflicthantering en mediatie  
- Waarden en normen  
Info en opgave: Judith Loffeld; jloffeld@dock.nl. Tel: 06-41413273 
Data: donderdag 7, 14 en 21 maart 2019 van 19:30 – 21.30 uur 
Locatie: OBS De Klimroos , Eerste Oosterparklaan 88, 3544 AK Utrecht 
Kosten: gratis maar opgeven is noodzakelijk. 
 
Terugblik filmavond ‘Terra’ 
Afgelopen woensdag 20 februari werd er in Brede School Het Zand door Dock ism de 
filmmakers Iris Honderdos en Arno Peeters (Art on Location) een bijzondere filmavond 
georganiseerd. Over de betekenis van aarde uit het land van herkomst. Na afloop waren 
er heerlijke hapjes en mooie gesprekken. De film is ook te bekijken via: 
https://www.youtube.com/watch?v=KI-fk0Tfq5c 
  
Schaapskooi Park Groot Zandveld, de eerste lammetjes zijn te bewonderen.  
In maart worden er meer lammetjes verwacht! 

 
 
Tips 
Werkmiddag Buurttuin Johanniterveld zaterdag 2 maart 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. 
 

mailto:jloffeld@dock.nl
https://www.youtube.com/watch?v=KI-fk0Tfq5c
mailto:buurttuin.johanniterveld@gmail.com
https://nl-nl.facebook.com/meavotaLR/


Inschrijven tuintjes Utrecht Natuurlijk  
De inschrijvingen voor het tuinseizoen zijn open! Wil jij dit jaar in een eigen tuintje aan de 
slag gaan of een tuincursus volgen? Meld je dan aan! Voor het aanbod (ook op Steede 
Hoge Woerd) kijk je op http://utrechtnatuurlijk.nl/tuinseizoen  
                                                                 
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolhetzand.nl of 
h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator).
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