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Jaarplanning 2019 – 2020 
woensdag 11 december 19.00 – 21.00 uur: Talentenavond fotografie 
zaterdag 14 december 15.00 – 17.00 uur: werkmiddag Buurttuin Johanniterveld 
donderdag 19 december: kerstviering en optreden koorkest 
zondag 12 januari 2020 12.00 – 17.00 uur: Duik in het Zand  
woensdag 27 mei: schoolpleinconcert KOZ én Dag van Natuur & Cultuur 
 
Talentenavond fotografie woensdag 11 december 19.00 – 21.00 uur 
Afgelopen dinsdagmiddag is een groep leerlingen enthousiast gestart met de naschoolse 
portretfotografiecursus. De resultaten hiervan worden getoond op Duik in het Zand.  
Tijdens de talentenavond fotografie (voor volwassenen op woensdag 11 december 19.00 – 
21.00 uur) ga je samen met fotograaf Wil van de Ven aan de slag met de basis van 
fotografie. Hoe zorg je nu dat je goed licht hebt, wat kun je doen om je foto spannender te 
maken? Op deze avond gaan we vooral veel doen, zodat je meteen de geleerde 
technieken in de praktijk kunt brengen. Naast het fotograferen bespreken we ook nog het 
gebruik van je foto’s op bijvoorbeeld social media.  
Vergeet vooral niet je smartphone of camera mee te nemen.  
Overweeg je mee te doen? Graag mailen aan: fdwaal@dock.nl, sociaal makelaar DOCK. 
19.00 uur inloop huiskamer Brede School Het Zand, start programma 19.30 tot 21.00 uur. 
 
Contactgegevens Sociaal Makelaar Jeugd Het Zand & Grauwaart 
Charie van Engelenburg: 0652711486, cvanengelenburg@dock.nl  
Charie vervult het zwangerschapsverlof van Simone van der Sluijs. Afgelopen weekend is 
zij bevallen van een gezonde zoon: Stan. 
 
Iedereen welkom op Duik in het Zand zondag 12 januari 2020 
Heerlijk luisteren naar de muziek van Son Bon Bon of Torres Blues, genieten van een 
dansperformance van Dans Atelier 42 of zelf aan de slag in een creatieve workshop 
Portretfotografie: je komt het allemaal tegen bij Duik in het Zand! Kom proeven wat 2020 
zoal te bieden heeft voor jong en oud. Entree is gratis. 
Info: https://www.cultuur19.nl/agenda/duik-in-het-zand-2020/ 
 
Voorschoolse educatie in Utrecht. Waar Spelenderwijs Utrecht de partij voor VVE was 
zijn er vanaf 1 januari 2020 vijf partijen die voorschoolse educatie gaan aanbieden in het 
kader van de wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Dit zijn 
kinderopvangorganisaties Koko, Blos, Kind & Co, Ludens en Samen Kinderopvang. Zij 
nemen gezamenlijk 65 locaties en het personeel van huidige aanbieder Spelenderwijs 
over. Voor Het Zand wordt Koko de organisatie. Ouders en kinderen zijn op de hoogte 
gebracht. Binnen Brede School Het Zand zal de samenwerking met Koko gezocht worden. 
En zullen wij node afscheid moeten nemen van Spelenderwijs Utrecht. 
 

Tip  
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Schaapskooi zet zondagmiddag 15 december de deuren open.  
De lichtjes twinkelen in de winterstal terwijl de schapen tevreden herkauwen. Loop binnen 
tussen 15.00 - 17.30 uur waar de herderin Alexandra en haar team ieder begroeten om te 
genieten van de wintersfeer met glühwein, chocomel en versnaperingen. 
Schaapskooi, Vogelvlinderweg 46, 3544 DB Leidsche Rijn. 
 
 
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand 
of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator).
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