
Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 28 maart 2019 
 

 
 
Jaarplanning Brede School Het Zand 
woensdag 3 april 13.00 uur: start koorkest olv Jeroen Schipper 
woensdag 3 april 14.45 uur: presentatie streetdance14.45 uur 
donderdag 4 april: HKU-theaterstudenten voorstelling 2 – 6 jaar 
dinsdag 9 april 13.00 uur: bijeenkomst kinderraad Brede School Het Zand 
maandag 15 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) 
 
Leerlingen Brede School Het Zand ruimen zwerfafval op  
Kinderen van de Kinderraad Brede School Het Zand wilden graag in actie komen tegen 
zwerfafval. Op woensdagochtend 27 maart hebben 200 bovenbouwleerlingen van 
Montessorischool Arcade en OBS Het Zand, aansluitend op de landelijke Opschoondag, 
de omgeving rondom de brede school van zwerfafval ontdaan. In kleine groepjes, 
gewapend met een knijper, handschoenen en een vuilniszak, gingen zij op pad. Ze kregen 
ook een zogenaamde bingo-kaart mee waarop allerlei zwerfafval afgetekend kon worden. 
Het groepje wat als eerste een volle kaart had kreeg een prijs. Ook het groepje dat het 
meest bijzondere afval gevonden had. 
De leden van de kinderraad hebben dit, met ondersteuning van DOCK,  grotendeels zelf 
georganiseerd. Van de Gemeente Utrecht leenden zij grijpers en van Supporter van 
schoon kregen zij vuilniszakken en handschoenen. Het was een geslaagde, zonnige 
ochtend met een groot aantal goed gevulde vuilniszakken. 

   
 
Koorkest Brede School Het Zand groep 4 t/m 8 start woensdag 3 april 2019 olv 
Jeroen Schipper van 13.00 – 14.00 uur in de theaterzaal. Data woensdag 3, 10 en 17 
april en 8 en 15 mei. Via de school heeft ieder een inschrijfformulier ontvangen. Deze is 
ook te vinden op: 
https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/nieuw-traject-koorkest-brede-school-het-zand-start-
woensdag-3-april-2019/ 
 
Presentatie streetdancelessen olv Macy Mulder (buurtsportcoach PM-Dance) 
woensdag 4 april 14.45 uur in de theaterzaal. Deuren open om 14.40 uur. Iedereen 
welkom! Woensdag 17 april starten de volgende streetdancelessen 9+ weer. 
Verder start os dinsdag 16 april 14.30 – 15.30 uur voetbal olv Randy buiten op het 
voetbalveld. 
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Bezoek donderdag 4 april verschillende installaties van HKU-theaterstudenten in de 
Hortus tussen 9.00 – 16.00 uur (kinderen en hun ouders van 2-6 jaar). 
Drommels: Drommels is een levend schilderij! Maar hij heeft jou hulp nodig om 
beschilderd te worden. Wil jij hem helpen om vandaag zijn outfit te kiezen? 
Bubbel: ''Blub plop blob blap bleb plup blab plub blob blab blap blub blub plap plop blop.'' 
Buizerd: Kijk rond, klim en klauter, wat vind je allemaal? Lekker zitten kan ook, wat 
gebeurt daar ineens? Deze buis maakt geluid, deze buis trilt. Hier kan je in kijken en die 
daar is weer dicht. Genoeg te ontdekken, voor de jongste onder ons en de ouders. Ga 
samen klauteren en ontdek! 
Beker van Max: De Beker van Max is een kortlopende performance met directe interactie 
tussen de beker en Max. Zie je de beker hangen? Ga er naartoe en kijk wat er gebeurt! 
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Groen 
De Hortus: de planten in de Hortus zijn ten dele vervangen en staan weer in volle glorie te 
bloeien. Wekelijks geven kinderen (van Arcade en OBS Het Zand) tijdens de 
Hortuslessen, indien nodig, water aan de planten. Daarnaast worden de Hortusplanten 
iedere maand onderhouden door het groenbedrijf Donker Groen. Gelieve de planten 
verder alleen liefde en aandacht te geven en GEEN extra water. 
Kunstwerk: de perken rondom het kunstwerk De Versteende Tuin zijn van onkruid 
ontdaan en voorzien van nieuwe plantjes. Laat ze groeien en bloeien en loop er niet 
doorheen. Graag ook niet klimmen op het broze kunstwerk! 
Schooltuinen: groep 3 en 4 leerlingen van OBS Het Zand en de MB-leerlingen van 
Arcade zijn weer wekelijks te vinden in de schooltuinen. De eerste radijsjes zijn al weer 
gezaaid. 
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Bruisend buurtcentrum: ontmoetingsactiviteit voor Chinese bewoners 
Het bruist in het buurtcentrum nu we alle ruimtes weer tot onze beschikking hebben. Van 



koffieochtend op de woensdag tot sporten voor vrouwen tot Taalcafé op de donderdag én 
een ontmoetingsactiviteit voor Chinese bewoners. 
In samenwerking met DOCK Utrecht heeft de Chinese bewonersgroep Het Zand een 
ontmoetingsactiviteit gestart. Iedere woensdag van 11.00-13.00  zijn alle Chinese 
bewoners van Het Zand van harte welkom. Zij gaan dan gezamenlijk genieten van een 
heerlijk brunch , die bereid is door een Chinese bewoonster Lisa Cheng en haar partner. 
De bewonersgroep staat open voor  meer  samenwerking met andere organisaties in de 
wijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sociaal makelaar Fouzia de Waal  
e-mail fdwaal@dock.nl . 
 
Bouwwerkzaamheden 
Bericht van de gemeente: afgelopen week zijn ze begonnen met het aanleggen van een 
stoep aan de noordzijde van het park, de strook tussen de Fietsboulevard en de nog lege 
bouwkavels, tussen Rolkaspad en Plantenkaspad. Dit is onderdeel van de voorbereiding 
van de bouw van appartementencomplex La Sabbia. In de week van 22 april starten de 
voorbereidende werkzaamheden van de aanleg van de tijdelijke bouwweg. In de 
Meivakantie (29 april t/m 5 mei) wordt de weg aangelegd inclusief asfaltering. 
Planning start bouw La Sabbia staat op medio juni 2019; oplevering nazomer 2010 (zie 
site La Sabbia).  
De inrichting van Park Groot Zandveld 1e fase is bijna gereed. Nieuw gras inzaaien is nog 
niet gelukt vanwege het natte weer. Dat volgt nog. De afscheidingshekken blijven dan nog 
even staan zodat het gras kan groeien.  
 
Bijzondere Bouwsels op Bouwplaats Brede School Het Zand: dag van Natuur & 
Cultuur woensdag 22 mei. Het thema van deze dag is (ver)bouwen. Heel toepasselijk in 
deze tijd van bouwwerkzaamheden. Gebouwen, verbouwen én bouwen met karton, 
muzieknoten, woorden, kopieermachines, zand, stenen, 3d-printer, lichamen en meer. 
Door de partners van Brede School Het Zand met medewerking van oa Kinderparadijs 
Jansen&Jansen, de architect, de Bouwloods, de schaapskooi, Steede Hoge Woerd en de 
Bouwloods. Met, ism de kinderraad, een feestelijk moment van oplevering 1e fase Park 
Groot Zandveld. 
Aan ieder de vraag te verzamelen: grote stukken karton, (verhuis-)dozen en A4-
kopieerpapier. De week voor 22 mei kunt u dit op (de brede) school inleveren. Hartelijke 
dank! 
 
 
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolhetzand.nl of 
h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator).
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