
Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 12 december 2019 
 

 
 
Jaarplanning 2019 – 2020 
zaterdag 14 december 15.00 – 17.00 uur: werkmiddag Buurttuin Johanniterveld 
donderdag 19 december 16.30 uur: kerstviering en optreden koorkest 
week 6 – 10 januari: gratis proeflessen cursussen Saartje/Brede School Het Zand 
zondag 12 januari 2020 12.00 – 17.00 uur: Duik in het Zand  
week 20 – 24 januari: start blok 2 cursussen Saartje/Brede School Het Zand 
woensdag 27 mei: schoolpleinconcert KOZ én Dag van Natuur & Cultuur  
 
Enquête naschools aanbod 
Brede School Het Zand organiseert activiteiten onder en na schooltijd. Wij willen graag 
weten of deze activiteiten aansluiten bij de wensen en behoeften van uw kind(eren) en u 
als ouder(s). Via de school heeft u hiervan de link ontvangen. Misschien wilt u deze nog 
invullen mocht u dat nog niet gedaan hebben? De kinderen in de groepen 5 t/m 8 vullen 
deze op school/in de groep in.  
Link vragenlijst voor kind(eren) uit groep 1 t/m 4: Kinderen 
Link vragenlijst voor u als ouder/verzorger: Ouders 
De uitkomsten van de vragenlijsten zullen met u gedeeld worden via de website van Brede 
School Het Zand. Hartelijke dank. 
 
Kerstoptreden koorkest olv Jeroen Schipper donderdag 19 december 16.30 uur 
Het optreden is voorafgaand aan de kerstvieringen van de beide in de theaterzaal van 
16.30 – 16.50/17.00 uur.  
Deur open rond 16.20 uur. Publiek kan binnenkomen via de hoofddeur op de 1e 
verdieping, tegenover de trap, én via de kleine zijdeur in de hoek. Desgewenst kunnen 
mensen via het Zandplein door de deuren van de Hortus naar de theaterzaal komen. Ook 
wordt de balustrade op de 2e verdieping opengesteld voor publiek.  
Kom allen luisteren naar het samenzang van 26 kinderen en het geluid van de gitaren, het 
keyboard, de xylofoon, viool, bazooka’s en saxofoon!! 
 
Nieuw aanbod Saartje/Brede School Het Zand januari – april 2020 
Digitaal inschrijven via: https://www.saartje.nl/inschrijfformulier-clubaanbod 
Info: https://www.saartje.nl/clubaanbod-bso en www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand 
Gratis proeflessen in de week van 6 – 10 januari 2020. 

Dagen Tijdstip Activiteit Leeftijd Kosten/U-pas Locatie Docent/Organisatie

Maandag 15.00 - 15.45 Kinderballet 4 + 5 jaar 30/10€ theaterzaal Mireille/RGC-Eleganza

15.45-16.30 Ritmische Gymnastiek 5-7 jaar 30/10 € theaterzaal Mireille/RGC-Eleganza

Dinsdag 14.30-15.30 Tennis beginners 8+ 10/5€ gymzaal Tom (SportUtrecht)

15.30-16.30 Crea Rea va 6 jaar 10€BSO/15€niet-BSO ruimte 3 Barbara (Saartje)

Donderdag 15.30 - 16.30 En….. Actie!  (theater) AL 20€BSO/30€niet-BSO gymzaal Simone (Saartje)

Vrijdag 14.30 - 15.30 Basketbal beginners 8-12 jaar 10/5€ gymzaal Yoeri (SportUtrecht)

16.15-17.15 Schaken 7-9 jaar alléén voor BSO David (MAS/Saartje)

Naschools aanbod Brede School Het Zand januari - april 2020

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Mn-6F3Uq_0eaI0IQSnSXcDXv7LHCjjhHvXXGY1Q8RUFUOTM3Sk9BRzg3QzZHMThOTktYNFdSWVlaWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Mn-6F3Uq_0eaI0IQSnSXcDXv7LHCjjhHvXXGY1Q8RUFUQkdXSjJTREQxM0taQkk1WVpCQzNVSzFVMy4u
https://www.saartje.nl/inschrijfformulier-clubaanbod
https://www.saartje.nl/clubaanbod-bso
http://www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand


Overig aanbod, inschrijven via aanbieders zelf: 
Maandag divers Judo 4-12+ gymzaal Erik Verlaan Sport

Woensdag 13.00 - 14.00 Streetdance 6+ Macy/PM-Dance

14.00 - 15.00 Streetdance 9+ Macy/PM-Dance

18.00 - 20.00 Karate 6/9 en 10+ gymzaal Teamboelbaai

Donderdag divers Judo 4-12+ gymzaal Erik Verlaan Sport  
 
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. 
Aftrap KOZ (Kinderen Ouders Zingen) met optreden en workshop! 
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/ 
 
Thema dag van Natuur & Cultuur  
woensdag 27 mei is Moeder Aarde geworden. 
 
Het NUT zoekt ervaringsdeskundigen vanaf 8 jaar!  
Heb jij een hond? Zijn je ouders gescheiden? Wordt jij wel eens ongelooflijk boos? Of ben 
jij toevallig smoorverliefd? Dan zoeken we jou! Iedereen kan wel eens wat tips gebruiken. 
En dan niet van volwassenen alsjeblieft. Ben jij 8 jaar of ouder en heb je over een van 
deze onderwerpen bruikbare tips voor andere kinderen? Meld je dan liefst voor de 
kerstvakantie bij het NUT!  
Lees meer: https://www.nieuwutrechtstoneel.nl/kinderraad-gezocht/ 
 

 
 

 

 

Tip  
Werkmiddag Buurttuin Johanniterveld zaterdag 14 december 2019 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. 

https://www.cultuur19.nl/agenda/duik-in-het-zand-2020/
https://www.nieuwutrechtstoneel.nl/kinderraad-gezocht/
mailto:buurttuin.johanniterveld@gmail.com
https://nl-nl.facebook.com/meavotaLR/


 
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. 
 
Expo "Mensen op de Limes" stadhuis Utrecht, Stadhuisbrug 1 
Neem plaats aan  tafel om het kunstproject "Mensen op de Limes" te bekijken en te 
beluisteren.  
Dinsdag 3 december 2019 tot en met donderdag 30 januari 2020, gratis. 
In samenwerking met NUT (Nieuw Utrechts Toneel), Museum Hoge Woerd en Arno 
Peeters. 
 
 
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand 
of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator).

 

https://www.facebook.com/nieuwutrechtstoneel/?__tn__=K-R&eid=ARBnOIgToNw9Vu8lhPwiCEHxwIu1K_a0GPkPt7L8Ixfka1doWMhdTYuTyVI_eftqSnEOjCrxLtbcYjNi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_0z8MpGScFzosOWr4Xasext9SydADlcaim0SJIkoe6YTPvmLXhSaODMZ-YcU5wchwa0XEYwphRRrnLbuR_Z-X8Fgw8AjQpW2X78evbil7WICjtEkV4OKlOnhfFYoL62UOjBw08tLKykDw8rO-Gut5t0NE8G19sr09VCr1FQFXDnhOYitIbDnHzNysbQc84P2N_ifQfmg6TiDC
https://www.facebook.com/museumhogewoerd/?__tn__=K-R&eid=ARDHp8j-rTPaZG_yQKLTWR7gF8evmcQNuqaMcQ_IocJv52zK6dpXyKUOfdj2NFC_Yrzks_AP0RiBI2rx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_0z8MpGScFzosOWr4Xasext9SydADlcaim0SJIkoe6YTPvmLXhSaODMZ-YcU5wchwa0XEYwphRRrnLbuR_Z-X8Fgw8AjQpW2X78evbil7WICjtEkV4OKlOnhfFYoL62UOjBw08tLKykDw8rO-Gut5t0NE8G19sr09VCr1FQFXDnhOYitIbDnHzNysbQc84P2N_ifQfmg6TiDC
https://www.facebook.com/arno.peeters?__tn__=K-R&eid=ARDI_GWsYgrhlO3PCB5eu_lcyPkLHHfOqgqqhiP9GL75O_5EXVgr5-8c-b_BYAEPyxxXOSuiYhbwqMqV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_0z8MpGScFzosOWr4Xasext9SydADlcaim0SJIkoe6YTPvmLXhSaODMZ-YcU5wchwa0XEYwphRRrnLbuR_Z-X8Fgw8AjQpW2X78evbil7WICjtEkV4OKlOnhfFYoL62UOjBw08tLKykDw8rO-Gut5t0NE8G19sr09VCr1FQFXDnhOYitIbDnHzNysbQc84P2N_ifQfmg6TiDC
https://www.facebook.com/arno.peeters?__tn__=K-R&eid=ARDI_GWsYgrhlO3PCB5eu_lcyPkLHHfOqgqqhiP9GL75O_5EXVgr5-8c-b_BYAEPyxxXOSuiYhbwqMqV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_0z8MpGScFzosOWr4Xasext9SydADlcaim0SJIkoe6YTPvmLXhSaODMZ-YcU5wchwa0XEYwphRRrnLbuR_Z-X8Fgw8AjQpW2X78evbil7WICjtEkV4OKlOnhfFYoL62UOjBw08tLKykDw8rO-Gut5t0NE8G19sr09VCr1FQFXDnhOYitIbDnHzNysbQc84P2N_ifQfmg6TiDC
http://www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand
mailto:h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl

