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Brede School Het Zand wenst ieder mooie ‘meivakantie’ dagen! 
 
Jaarplanning Brede School Het Zand 
dinsdag 14 mei 13.00 uur: bijeenkomst kinderraad Brede School Het Zand 
woensdag 22 mei 12.30 – 15.00 uur: Dag van Natuur & Cultuur (thema (ver)Bouwen) 
vrijdag 24 mei 19.00 – 21.00 uur: Feest van de kinderraad voor groepen 6/7/8 
 
Verslag kinderraadbijeenkomst van dinsdag 19 april 

     
Martijn leest brief aan burgemeester voor                                                   Tekening nieuw klimtoestel 
Van de Zwerfalval-opruimactie van woensdag 27 maart vonden de kinderraadsleden het 
leuk om actief te zijn bij de stempelkraam. En verbazend dat een aantal groepjes alles wat 
op de bingokaart stond hadden gevonden. Minder leuk was het dat afval niet werd 
opgeruimd als het op de kaart al was afgestempeld of dat kinderen zelf gingen aankruisen 
of het zelfs uit de afvalbak haalden. Tips voor volgend jaar: alle groepen 6/7/8, ook verder 
in de wijk afval ophalen, iedereen wint iets, gemengde groepjes en vooraf afspraken 
maken. 
Voor de opening van het Park Groot Zandveld op woensdag 22 mei rond 12.45 uur is een 
brief aan de burgemeester geschreven om te vragen of hij erbij wil zijn om een lint door te 
knippen en een potje te voetballen. En bij de Schaapskooi kan de burgemeester een 
schaap scheren en een lammetjes-tweeling een naam geven. 
In groepjes werd er verder gewerkt aan de organisatie van het feest op vrijdag 24 mei voor 
groep 6/7/8 van 19.00 – 21.00 uur in de theaterzaal. Thema vriendschap. Er zijn al 3 
aanmeldingen voor de Dance-battle binnen. Er wordt nog een DJ (met DJ-spullen) 
gezocht. 
De  ‘Klimrekgroep’ heeft een ontwerptekening gemaakt. Op 22 mei kan iedereen 
langskomen om deze te zien en er een mening over geven. Een samenspeel-voorstel is 
gemaakt en wordt besproken met de directies. 
Dinsdag 14 mei van13.00 – 14.30 uur is de volgende kinderraadbijeenkomst. 
 
Buitenruimte 
De hekken op het Zuidplein, bij de ingang van DOCK/Saartje en Spelenderwijs zijn weg! 
Wat een ruimte weer. 
Het vogelkijkhuisje kon niet meer terug naar de Hortus na het lange buitenstaan. 
Gelukkig heeft het een nieuwe plek gekregen op een speeltuin in Lombok! 
 
Activiteitenaanbod 
Voetbal 6+ dinsdag 14.30 – 15.30 uur olv Randy van Schravendijk (buurtsportcoach VV 



De Meern) in de gymzaal rechts (later buiten op het voetbalveld). Na de meivakantie, op 7 
mei, worden de voetballessen vervolgd. Later instromen is mogelijk. 
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. 
Streetdancelessen 9+ olv Macy Mulder (PM-Dance)  
Na de energieke eindpresentatie van woensdag 4 april blijft PM-Dance streetdancelessen 
geven op Brede School Het Zand. Woensdag 17 april starten de lessen weer voor 9+ om 
14.00 in de gymzaal links. 
Gym & Dans 4+ en 6+ 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. 
Verdere informatie: https://www.saartje.nl/site/wp-content/uploads/2019/04/Clubs-t-Zand-
april.pdf 
 
Jeroen Schipper 
Het lied ‘Kijk eens wat ik kan’ van Jeroen Schipper heeft de Willem Wilminkprijs 2019 voor 
het beste kinderlied gewonnen! Gefeliciteerd!! 
Koorkest Brede School Het Zand groep 4 t/m 8 jaar is 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. Woensdag 24 april is er een extra 
les ingelast. Overige lessen zijn 8 en 15 mei. Optreden 22 mei om 14.00 uur. 
 
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. 
Graag verzamelen: grote stukken karton, (verhuis-)dozen en A4-kopieerpapier. De week 
voor 22 mei kunt u dit op (de brede) school inleveren. Hartelijke dank! 
 
DOCK inventariseert wat u mogelijk in de wijk en/of het buurtcentrum nog mist en wat uw 
wensen en behoeftes zijn. U kunt dit op het bord in de hal kenbaar maken. 

 
 
Zaterdag 11 mei is er weer een werkmiddag in Buurttuin Johanniterveld van 15.00 – 
17.00 uur. Iedereen is deze dag verder welkom om kennis te maken en/of mee te werken. 
Info: buurttuin.johanniterveld@gmail.com / https://nl-nl.facebook.com/meavotaLR/ 
 
Tips 
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Schaapscheerdersfeest 22 april 2019 13.00 - 17.00 uur Steede Hoge Woerd 
Vier tweede paasdag het Schaapscheerdersfeest op het binnenterrein van Castellum 
Hoge Woerd. De scheerder verlost de schapen van hun dikke wintervacht. Er zijn 
verschillende demonstraties en activiteiten met wol. Ook ben je welkom bij de 
Plantenruilmarkt. http://bit.ly/2YOuNU1 
 
UK & PUK Festival zondag 28 en maandag 29 april 2-6jaar Podium Hoge Woerd en 
Theater Kikker 
Info: https://www.podiumhogewoerd.nl/genres/familie-jeugd/ www.theaterkikker.nl  
 
Zingende Beelden zondag 12 mei start 11.00, 13.00, 15.00 uur 
Het belooft een uitermate gevarieerde editie te worden, met aandacht voor uiteenlopende 
stijlen en genres zoals urban, acrobatiek, modern en klassiek. 
Ook zullen zowel professionele dansgezelschappen als jong lokaal talent te zien zijn. Het 
evenement is uniek voor Utrecht en wordt voor de tiende keer georganiseerd door 
Cultuur19.  
De voorstelling duurt +/- 90 min per route en is geschikt voor kinderen. Vanwege de 
wandeltijd is de adviesleeftijd 8+. Om alle voorstellingen te bekijken, wandel je 2 routes. 
De verzamelplek is om 11.00, 13.00 en 15.00 uur halverwege de Uilenboslaan nabij 
Parkrestaurant Anafora (Uilenboslaan 1, Vleuten). 
Meer informatie en bereikbaarheid: www.zingendebeelden.nl. 
 
Buurtcamping Maximapark 
Dit jaar wordt het Maximapark in Utrecht omgetoverd tot Buurtcamping. In het weekend 
van 19 t/m 21 juli zetten we onze tentjes op in het gras van het park, georganiseerd voor, 
door en met de buurt. De Buurtcamping is er voor jong en oud, ook voor de mensen die 
niet van kamperen houden, daarom gaan we bijvoorbeeld met z’n allen BBQ’en en is er 
een tof programma vol kunst, theater en muziek. Je kunt je vanaf mei aanmelden voor een 
kampeerplek, heb je een leuk idee voor het programma of wil je graag meehelpen; meld je 
aan als vrijwilliger, stuur een mail: maximapark@debuurtcamping.nl of een bericht 
op facebook: https://www.facebook.com/debuurtcampingmaximapark).  
 
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolhetzand.nl of 
h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator).
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