
Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 4 april 2019 
 

 
 
Jaarplanning Brede School Het Zand 
donderdag 4 april 9.00–16.00 uur: HKU-theaterstudenten voorstelling/installaties 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) 
 
Activiteitenaanbod 
Koorkest Brede School Het Zand groep 4 t/m 8 is afgelopen woensdag 3 april 2019 
gestart olv Jeroen Schipper met 21 aanmeldingen van jongens en meisjes die zingen, 
gitaar/keyboard/saxofoon/xylofoon/blokfluit of anders spelen. Was je het vergeten? Sluit je 
gerust aan op woensdag 10 april om 13.00 uur in de theaterzaal.  
Info: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/nieuw-traject-koorkest-brede-school-het-zand-
start-woensdag-3-april-2019/ 
Vervolg streetdancelessen olv Macy Mulder (buurtsportcoach PM-Dance)  
Na de energieke eindpresentatie van woensdag 4 april blijft PM-Dance streetdancelessen 
geven op Brede School Het Zand. Woensdag 10 april is Macy (buurtsportcoach PM-
Dance) aanwezig voor informatie en inschrijvingen om 14.00 uur in Het Honk waarna 
woensdag 17 april de lessen weer starten voor 9+ om 14.00 in de gymzaal links. 
Start voetbal 6+ dinsdag 16 april 14.30 – 15.30 uur olv Randy van Schravendijk 
(buurtsportcoach VV De Meern) in de gymzaal rechts (later buiten op het voetbalveld). Dit 
is een gratis proefles dus kom kijken en voetbal mee. Na de meivakantie worden de 
voetballessen vervolgd op dinsdag 7 mei t/m 2 juli. 
Gym & Dans van Eleganza start maandag 13 mei voor 4+ (kleuters, groep 1 en 2) om 
15.00 uur en 6+ (groep 3 en 4) om 15.45 uur. 
Peutersport (2,5/3 jaar) start woensdag 17 april (met gratis proefles) van 13.00 – 13.30 
uur in de gymzaal links waarna de lessen op woensdag 8 mei vervolgd worden. 
 
Kapotte Totempaal 
Helaas is er een arm van de Totempaal, de door de kinderraad bedachte bewegwijzering, 
afgebroken. Aan ieder het verzoek niet op de Totempaal te klimmen. We gaan proberen de 
afgebroken arm weer te herstellen. 

  
 
Bezoek beleefinstallaties in de Hortus 
Vandaag hebben ‘alle’ peuters en kleuters de installaties van HKU-theaterstudenten in de 
Hortus bezocht. Vooral het ‘buizenspel’, het water spuiten en de bellen blaasinstallatie 
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zorgden voor enthousiaste reacties! 
 
Gratis op te halen houtsnippers en aarde 
Aanstaande zaterdag 6 april is er weer een werkmiddag in Buurttuin Johanniterveld 
van 15.00 – 17.00 uur. Na het vullen van de tuinbakken met aarde en het vullen van de 
paden met houtsnippers is er nog veel van de aarde en de houtsnippers over. Kun je het 
gebruiken? Kom dan gerust langs om wat op te halen! 
Info: buurttuin.johanniterveld@gmail.com / https://nl-nl.facebook.com/meavotaLR/ 
Iedereen is deze dag verder welkom om kennis te maken en/of mee te werken. 
 
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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