
Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 6 juni 2019 
 

 
 
Jaarplanning Brede School Het Zand 
dinsdag 18 juni 13.00 uur: laatste bijeenkomst kinderraad Brede School Het Zand 
zaterdag 6 juli 15.00 uur: werkmiddag en overdrachtsmoment tuinbakken 
 
Link naar filmpje van Natuur & Cultuur 22 mei 2019 
U-in-de-Wijk LR heeft opnames gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=bcsfLYLHioY 
Item HU-studente Josephine Ummels: http://leidscherijn.hu.nl/ik-bouw/ 
 
Wie vindt het leuk te tuinieren en wil deze zomer en dit najaar aan de slag? 

                 
De schooltuinen van OBS Het Zand en Montessorischool Arcade liggen er weelderig bij. 
Aan het einde van het schooljaar gaan de scholen met de kinderen het schooltuinseizoen 
afsluiten. In het voorjaar van 2020 starten zij weer. 
Omdat er nog genoeg kan groeien in de zomer en in het najaar worden de 
schooltuinbakken van 1 bij 2 meter ter adoptie aangeboden. U mag de bak dan beheren 
en ervan oogsten, erin planten of zaaien. U houdt de bak en de omgeving ervan 
onkruidvrij en draagt de bak rond februari 2020 weer schoon over aan de scholen. 
  
Mocht u hier belangstelling voor hebben dan kunt u zich opgeven met emailadres en 
telefoonnummer, naam school en klas, bij: h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl/06-
40180192. 
Graag vóór 21 juni doorgeven voor hoeveel bakken u belangstelling heeft. Afhankelijk van 
de belangstelling worden de bakken verdeeld. Bij over intekening kan het zijn dat wij 
helaas niet iedereen die zich aanmeldt een bak kunnen toebedelen. Zaterdag 6 juli om 
15.00 uur is er een overdrachtsmoment in de tuin. 
Als enige ‘tegenprestatie’ wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan het 
gemeenschappelijk onderhoud van de Buurttuin. Dit kan door 4 keer op een 
zaterdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur mee te werken tijdens de maandelijkse 
werkmiddag of anders een aantal tuinklussen op u te nemen. 
 
Voor de duidelijkheid, iedereen kan zich voor de bakken opgeven, ook als uw kind dit 
schooljaar niet getuinierd heeft of als u niet aan één van de scholen verbonden bent. 
Ook horen wij het graag als u geen bak wilt adopteren maar wel af en toe een handje 
zou willen helpen in de tuin, bijvoorbeeld op de maandelijkse werkmiddag op de eerste 
zaterdag van de maand. 
Kom gerust ook eens langs op de tuin. Marjo Spierings (vrijwilligster) is hier vaak te 
vinden. De schooltuinen zijn in de Buurttuin Johanniterveld, Vogelvlinderweg 50. 
Link voor verdere informatie: https://bit.ly/2Z7O425 

https://www.youtube.com/watch?v=bcsfLYLHioY
http://leidscherijn.hu.nl/ik-bouw/
https://bit.ly/2Z7O425


Aanzet Kinderen Ouders Zingen (KOZ) schooljaar 2019 - 2020 

  
In de afgelopen weken organiseerde KOZ twee sessies waarin 12 leerlingen uit groep 6 en 
7 van OBS Het Zand en 12 leerlingen van Montessorischool Arcade hebben meegedacht 
over de inhoud van het KOZ-lied voor volgend schooljaar. Elk jaar zingen we over een 
thema: afgelopen jaar zongen we over Vriendschap (jij staat naast mij, mijn vriend…), 
volgend jaar zingen we over Natuur& Milieu. Als het aan deze 24 leerlingen ligt, wordt het 
een lied dat oproept tot actie om de mooie natuur om ons heen te beschermen!  
De muziek van het lied wordt gemaakt door componist en Ud-speler Haytham Safia die 
ook vader bij OBS Het Zand is.  
Wij gaan met de muziek en de teksten van de leerlingen aan de slag zodat we volgend 
schooljaar weer zo’n muzikaal feestje kunnen bouwen op het schoolplein! 
Mochten er ouders zijn die het leuk zouden vinden om mee te denken/schrijven/spelen, 
laat het ons weten: hanne@operamakers.nl.  
 
Zomertour DOCK Leidsche Rijn maanden juni en juli 2019 
DOCK komt naar je toe met de bus of bakfiets, vol speelmaterialen. Tijdens de zomertour 
is iedereen welkom voor koffie/thee of limonade maar ook voor vragen of ideeën! 
Brusselplein, Specerijenvallei, Rietsuikerweg voor woensdagen in juni, Citroenvlinder, Jan 
Bronnerlaan en Emmy van Lokhorststraat op woensdagen in juli. Voor vragen of meer 
informatie: svdsluijs@dock.nl 06 – 250300 63 
 
Zomervakantietips: 
Kinderkunstweek bij de Kersenboomgaard 22 t/m 25 juli van 13.00 – 17.00 uur voor 8-
16 jaar: Info:www.facebook.com/dekinderkunstweekLR  
 
In Je Makie 27 t/m 30 augustus Cultuur19 van 9.00-17.00 uur creatief programma onder 
leiding van professionele kunstenaars. 
Link: https://www.cultuur19.nl/agenda/zomervakantieprogramma-in-je-makie/ 
 
KinderVakantieWeek De Meern 5 t/m 12 jaar van 26 t/m 30 augustus in het Mauritspark. 
Info: www.kvwdemeern.nl. 
 
Buurtcamping Maximapark in het weekend van 19 t/m 21 juli.  
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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