
Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 16 mei 2019 
 

 
 
Brede School Het Zand nodigt ieder van harte uit voor de dag van Natuur&Cultuur!  
 
Jaarplanning 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 
dinsdag 18 juni 13.00 uur: laatste bijeenkomst kinderraad Brede School Het Zand 
zaterdag 6 juli 15.00 uur: overdracht tuinbakken 
 
Verslag kinderraadbijeenkomst van dinsdag 14 mei 2019 

     
Na de binnenkomer waarbij ieder kon vertellen waarin je de enige bent die … werd de 
brief van de burgemeester voorgelezen. De burgemeester is door de kinderraad 
uitgenodigd Park Groot Zandveld op 22 mei te openen. Helaas kan hij niet. Omdat de 
wethouders ook niet kunnen is, in overleg met het wijkbureau, besloten de opening van 
het Park op een later moment te doen. 
De roosters voor de dag van Natuur & Cultuur en voor het feest van 24 mei zijn gemaakt. 
Groepjes 
Feest: Iedereen die meehelpt is om 17.00 uur aanwezig. We eten dan samen en gaan 
versieren en alles klaarzetten. Voor de talentenjacht is er geen voorronde nodig. Op het 
programma staat verder een dancebattle en verder disco met 2 DJ’s. Meer posters worden 
opgehangen en maandag wordt er langs de klassen gegaan. 
Klimtoestel: Een enquêteformulier is gemaakt waarmee kinderen 22 mei kunnen 
reageren op het klimrekvoorstel. Als idee is het klimrek in het klein gebouwd.  
Samen spelen: Het eerste voorstel voor samenspelen op woensdag 29 mei is afgewezen. 
Sanne en Elizaveta hebben het voorstel aangepast. Dit wordt nu naar de directies 
gestuurd. 
Dinsdag 18 juni is de laatste kinderraad. We kijken dan terug (wat ging goed, niet goed, 
wat geleerd, wat terecht gekomen van de plannen, tips voor kinderraad volgend jaar) en 
we sluiten het feestelijk af. 
Bij de afsluiting is er een beterschapsgroet op film gezet voor Marjolein en, omdat de 
kinderraad nu eindelijk voltallig was, er is een foto van de kinderraad gemaakt. 
 
Dag van Natuur & Cultuur Bijzondere Bouwsels 



Als het goed is heeft iedereen informatie ontvangen over het programma en de gang van 
zaken. Meer info: https://bit.ly/2PRFpxA 
Brede School Het Zand heet jullie van harte welkom tussen 12.30 – 15.00 uur! 
 
Activiteiten in Brede School Het Zand 
Op de website van de brede school vind u een overzicht van activiteiten op de brede 
school: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/ 
Nieuw in het overzicht zijn de kickboksactiviteit voor meisjes (6 – 12 jaar) op de 
dinsdag en donderdag van18.00 – 22.00 uur in de theaterzaal. Het wordt georganiseerd 
door de bewonersgroep De Veiling. Voor informatie hierover: Fouzia de Waal, 
fdwaal@dock.nl, 06 - 52 711 486. 
Bij de peutersport op woensdag om 13.00 uur en bij de voetbalclub 6+ op de dinsdag om 
14.30 uur kunnen kinderen ook nu nog aanhaken. 
 
Tuinbakken op Buurttuin Johanniterveld 
Rond de zomervakantie komen de tuinbakken van de scholen vrij om gedurende de zomer 
tot het vroege voorjaar 2020 door (wijk)bewoners/ouders geadopteerd te worden. Denkt u 
er alvast over na of u belangstelling heeft om voor een aantal maanden in een tuinbak te 
gaan tuineren. Begin juni zal hier een oproep voor aanmelding geplaatst worden. 
Zaterdag 1 juni en 6 juli zijn er weer werkmiddagen 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 
KinderVakantieWeek De Meern 5 t/m 12 jaar van 26 t/m 30 augustus in het Mauritspark. 
Er is plaats voor 300 kinderen. Inschrijven en betalen (€ 35 per kind) kan online. Op 
maandag 3 juni om 20.00 uur precies wordt de inschrijfpagina geopend. Deze pagina sluit 
zodra het maximum van 300 kinderen behaald is of uiterlijk op vrijdag 12 juli om 23.59 uur. 
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. www.kvwdemeern.nl. 
 
Buurtcamping Maximapark: Picknick in het park zondag 26 mei 14.00 uur 
evenemententerrein Maximapark. Voor ontmoeting, badminton, brainstorm. Want 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. Aanmelden vanaf mei voor een kampeerplek. Info: 
maximapark@debuurtcamping.nl of 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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