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Jaarplanning Brede School Het Zand 
zaterdag 6 juli 15.00 uur: werkmiddag en overdracht adoptietuinbakken 
 
Vooruitblik jaarplanning 2019 – 2020 
woensdag 18 september vanaf 8.30 uur: open dag met informatie over activiteiten 
woensdag 2 oktober 12.30 uur: kinderboekenmarkt 
zondag 12 januari 2020: Duik in het Zand 
woensdag 27 mei: dag van Natuur & Cultuur én schoolpleinconcert KOZ 
 
Terugblik en evaluatie kinderraad Brede School Het Zand 2018 – 2019 

   
Onder begeleiding van DOCK is de kinderraad BSHZ (12 kinderen van OBS Het Zand en 
Montessorischool Arcade) afgelopen schooljaar gestart met het maken van een 
‘planboom’. Vervolgens is er gedurende het jaar gewerkt aan: 
- uitdagender buitenspelen (onderzoek, gesprek Peter Jans (wijkadviseur LR), 

ontwerp klimtoestel, presentatie en enquête op 22 mei) 
- samen spelen 
- afvaldag 27 maart 
-  opening Park Groot Zandveld op 22 mei (met brief naar burgemeester) 
- bouwhekken versieren op natuur&cultuurdag 22 mei 
- organisatie schoolfeest 24 mei 2019 
Tijdens de laatste bijeenkomst van 18 juni heeft de kinderraad geëvalueerd. 
Een tip voor de dag van Natuur & Cultuur: meer uitdagende activiteiten voor oudere 
kinderen. 
Het schoolfeest was erg gezellig, goed geregeld, met een hoge opkomst (rond de 150 
kinderen) en een ronde langs de klassen in de week voorafgaand aan het feest werkte 
goed! 
Samen spelen: vanuit de kinderraad is er de wens dat kinderen van Arcade en OBS Het 
Zand samen buiten kunnen spelen. Het is de kinderraad dit schooljaar niet gelukt dit te 
organiseren. Tip aan de kinderraad van komend schooljaar, pak dit op. 
De kinderraad heeft ook gekeken naar wat ze geleerd hebben (met ons allen denken, 
plannen en organiseren, dat koekjes lekker zijn), wat ze het leukste vonden aan de 
kinderraad (alles, de koekjes, het schoolfeest (!)), het minst leuke (opruimdag, niks, soms 
saai, natuur&cultuurdag, dat de burgemeester niet kon komen). De tips voor de volgende 
kinderraad zijn: natuur & cultuurdag leuker maken voor oudere kinderen, plan het 
schoolfeest goed want dan trek je het jaar daarna veel mensen, ouders inlichten over het 
schoolfeest, goed naar mekaar luisteren, minder stilzitten, verder met het speeltoestel, ga 



zo door! 
Om de kinderraad van dit jaar (Lévique, Xavi, Kars, Arif, Martijn, Christoff, Elizaveta, Jente, 
Jasmine, Dias, Olivier, Sanne) te bedanken was er taart en kreeg ieder een 
kinderraadcertificaat uitgereikt! 
Bedankt, ook voor de begeleiding vanuit DOCK, en dat het ieder goed mag gaan! 
 
Bouwwerkzaamheden La Sabbia door HSB 

    
Iedereen kan zien dat de bouwwerkzaamheden aan ‘La Sabbia’ nu echt zijn gestart. De 
totempaal/richtingaanwijzer is uit de grond gehaald. Daarvoor in de plaats zijn nu de 
bouwunits geplaatst. Ook de omtrek van het appartementencomplex is uitgegraven.  
Het bruggetje en het hek met doorgang door de tuin naar de Vogelvlinderweg is nog net 
bereikbaar.  
 
Zomertour DOCK Leidsche Rijn op de woensdagen in de maand 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! 
Citroenvlinder, Jan Bronnerlaan en Emmy van Lokhorststraat op woensdagen in juli. Voor 
vragen of meer informatie: svdsluijs@dock.nl 06 – 250300 63 
 
Tips 
Cultuur19 presenteert het Campusfestival zondag 7 juli 13.00 – 17.00 uur, podium 
voor beginnende makers en professionals. Info: cultuur19.nl 
 
Struinen in de Tuinen, Utrechters openen hun tuinhekken op zondag 7 juli 
De hele stad speelt, zingt, danst en struint weer door de tuinen van Utrecht! 
Zo ook in de Vlinderhof in het Maximapark. Er zijn 3 optredens van ChiCo Cuantic@! 
Info via: Facebook evenement 
 
Zomervakantietips: 
Summerschool Junior van 22 t/m 25 juli en 29 juli t/m 1 augustus 2019 
Bij Summerschool Junior ontdekken kinderen hoe leuk en fascinerend wetenschap is! Vier 
dagen lang doen ze zélf onderzoek bij de Universiteit Utrecht, bijvoorbeeld naar 
duurzaamheid, het heelal, chemische reacties en psychologie. Een spannende 
ontdekkingsreis die leuk en leerzaam is! Alle nieuwsgierige kinderen uit groep 5 t/m 8 en 
klas 1 en 2 van de middelbare school zijn van harte welkom. 
https://www.uu.nl/onderwijs/summerschool-junior 
 
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/ 
 
Buurtcamping Maximapark in het weekend van 19 t/m 21 juli.  
Info: maximapark@debuurtcamping.nl of facebook: 
https://www.facebook.com/debuurtcampingmaximapark.  
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Skateweek in week 1,2 en 6 van de zomervakantie door Skatedays in het indoor 
skatepark van Utrecht. Info: skatedays.nl. 
 
Zomercursus Zingen voor Kids (7-11 jaar) 22 t/m 26 juli door Vocal Arts Academy. Info: 
www.vocalartsacademy.nl 
 
 
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolhetzand.nl of 
h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator).
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