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Welkom op Brede School Het Zand! 
Brede School Het Zand heet u bij de start van dit nieuwe schooljaar van harte welkom! 
 
Wat is de Brede School?  
Binnen Brede School Het Zand werken Montessorischool Arcade, Openbare Basisschool 
Het Zand, Saartje Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang, Cultuur19, DOCK en 
Peutercentrum Spelenderwijs Utrecht, locatie ’t Zand, samen aan de inhoudelijke 
verbinding tussen onderwijs, kinderopvang, welzijn, cultuur en sport om kinderen te laten 
groeien en bloeien in verbondenheid met zichzelf, elkaar en hun omgeving. De 
samenwerking met ouders, kinderen, wijkbewoners en wijkorganisaties is hierbij van groot 
belang.  
Onze gezamenlijke Gouden Afspraak luidt: Binnen Brede School Het Zand hebben we 
respect voor onszelf, elkaar en onze omgeving. 
 
Het profiel, natuur en cultuur, van onze Brede School, is een belangrijke pijler. Zichtbaar 
onder andere in de jaarlijkse dag van Natuur & Cultuur, de kinderboekenmarkt en de 
schooltuinen. Al sinds de oplevering van het gebouw, in januari 2006, maakt Brede School 
Het Zand deel uit van de Utrechtse Brede Scholen. Brede School Het Zand heeft ook een 
wijkfunctie en wil hiermee een “huiskamer” voor de buurt zijn. 
 
Door de Brede School, haar partners en door verschillende aanbieders worden allerlei 
activiteiten georganiseerd voor kinderen en volwassenen. Met een breed en gevarieerd 
programma onder en na schooltijd. Het Brede School koorkest, peutersport, clubaanbod 
Saartje, Chinese dans en judo en de koffieochtend zijn enkele voorbeelden hiervan.  
Een activiteitenoverzicht wordt drie keer per jaar op de brede schoolwebsite geplaatst en 
komt in de klikborden bij de ingangen te hangen. 
Voor verdere informatie en vragen kunt u terecht bij de brede schoolcoördinator Hester 
Bruinsma,h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl. 06 – 401 80 192. Zij werkt op maandag, 
dinsdag en donderdag en is veelal te vinden in het kantoor van DOENJA bij de midden 
ingang. Website: www.bredeschoolhetzand.nl 
 
Open Dag Brede School Het Zand woensdag 18 september 2019 8.30 – 15.00 uur 
met gratis workshops  
Ouders en kinderen kunnen zich vanaf 8.30 uur laten informeren en kennis maken met de 
verschillende activiteiten die er binnen Brede School Het Zand aangeboden worden.  
Programma (ovb van wijzigingen) 
08.30 - 15.00 uur infokraam met inschrijfmogelijkheid 
08.30 - 15.00 uur bar met (gratis) koffie, thee en limonade 
08.30 - 09.00 uur  inloop Peutercentrum ’t Zand(+ na 9.30) 
08.30 - 12.15 uur open ochtend OBS Het Zand 
08.45 - 10.00 uur koffieochtend 
10.00 - 11.00 uur bewegen voor vrouwen 

http://www.cultuur19.nl/


12.30 - 13.00 uur tennisclinic 6-10 jr buurtsportcoach PVDV 
12.30 – 15.00 uur informatie Raising English (Engelse les) 
13.00 - 13.30 uur judo 4 t/m 6 jaar Erik Verlaan Sport 
13.30 - 14.00 uur freerunning 7 t/m 9 jaar Erik Verlaan Sport 
14.00 - 14.30 uur freerunning 10+ Erik Verlaan Sport 
14.30 - 15.00 uur judo leeftijd 7 en ouder Erik Verlaan Sport 
13.00 - 15.00 uur Chinese lichtjes maken Lisa Chen 
13.00 - 15.00 uur bak- en knutselactiviteiten 
13.00 - 15.00 uur  streetdance PM-Dance (13.00 6+/14.00 uur 9+) 
14.45 - 18.00 uur  zanglessen Zangschool Utrecht   
 
Gedurende de dag kunnen kinderen zich uitleven op een springkussen in de vorm van een 
leeuw. 
 
Kinderboekenmarkt woensdag 2 oktober 12.30 – 14.30 uur 
Dus mocht u bruikbare kinderboeken hebben dan vragen wij u deze voor onze 
kinderboekenmarkt van woensdag 2 oktober te verzamelen. Het programma in het kader 
van het thema van de Kinderboekenweek, Reis mee!, wordt binnenkort gedeeld. 
 
Jaarplanning Brede School Het Zand 
woensdag 18 september: open dag  
woensdag 2 oktober 12.30 – 14.00 uur: kinderboekenmarkt, thema Reis mee!  
week 30 september: start clubaanbod Saartje/Brede School Het Zand 
woensdag 20 november 13.00 – 14.00 uur: start koorkest olv Jeroen Schipper 
zondag 12 januari 2020 12.00 – 17.00 uur: Duik in het Zand  
woensdag 27 mei: schoolpleinconcert KOZ én Dag van Natuur & Cultuur 
 
Tip:  
Werkmiddag Buurttuin Johanniterveld zaterdag 7 september 2019 van 15.00 – 17.00 
uur. Info: buurttuin.johanniterveld@gmail.com / https://nl-nl.facebook.com/meavotaLR/ 
Iedereen welkom om kennis te maken en/of mee te werken. 
 
Leidsche Rijn Festival zondag 8 september 10.00 – 17.00 uur door Cultuur19 ism 
Podium Hoge Woerd in het Castellum Hoge Woerd. Theater, muziek, kunst en meer voor 
kinderen van 2-12 jaar. Gratis. Informatie: www.leidscherijnfestival.nl.  
 
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolhetzand.nl of 
h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator).
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