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Jaarplanning 2019 – 2020 
zaterdag 7 maart 15.00 – 17.00 uur: werkmiddag Buurttuin Johanniterveld 
dinsdag 17 maart 15.30 uur: start Tuinbikkels Het Zand 
dinsdag 31 maart: theaterstudenten HKU presenteren hun acts aan peuters en kleuters 
woensdag 8 april 13.00 uur: start lessen koorkest BS Het Zand olv Jeroen Schipper 
woensdag 27 mei: schoolpleinconcert KOZ én Dag van Natuur & Cultuur  
 
Schooltuinen op Buurttuin Johanniterveld 
In de week van 30 maart gaan de scholen weer tuinieren met de groepen 3 en 4 (obs Het 
Zand) en met de groepen 3, 4 en 5 (Arcade). Kinderen van eerdere jaren die graag verder 
willen met tuinieren kunnen zich opgeven voor de naschoolse Tuinbikkels op de 
dinsdagmiddag voor kinderen vanaf groep 5. 
 
Word Tuinbikkel als je het fijn vindt om buiten te zijn en in de tuin te werken!   
Je krijgt een eigen stuk van een tuinbak, waarin je gaat planten, zaaien, wieden en 
oogsten. Samen met andere kinderen werk je van maart tot de zomervakantie één keer 
per week in je tuin. Je eigen oogst mag je mee naar huis nemen of we maken er 
gezamenlijk wat lekkers van! Naast het tuinieren zijn er ook natuuractiviteiten, van 
bodemdiertjes zoeken, kevers en spinnen maken van draad tot bloemen persen die we 
verwerken in zelf geschept papier. We hebben het over kringlopen in de natuur en het 
maken van compost of misschien timmeren we wel een bijenhotel. 
De begeleiding is afwisselend in handen van de ervaren tuinders en groenbelevers Marjo 
Spierings en Verena Willemse. Zij hebben naast hun enthousiasme voor het tuinieren en 
beleven van de natuur al meerdere malen Tuinbikkels of Groenkriebels cursussen 
gegeven. 
Dinsdagmiddagen van 15:30 – 17:00 uur voor 8 t/m 12 jaar (vanaf groep 5) start dinsdag 
17 maart (data ovb: 17, 24, 31 maart en 7, 14 en 21 en 12, 19, 26 mei en 2, 9 en 16 juni) 
kosten: € 35,- (met U-pas (of vergelijkbaar) €5,-). Aanmelden/info zie: link 
 

     
   Tuinbikkels                                               Koorkest                               KOZ schoolpleinoptreden 2019 

 
Opgeven voor de koorkestlessen Brede School Het Zand (va gr 4) kan ook alweer! 
Zing en speel mee in het Koorkest Brede School Het Zand o.l.v. Jeroen Schipper. 
Jeroen Schipper is naast muzikant en liedjesmaker ook vakdocent muziek in het regulier 
en speciaal basisonderwijs. Jeroen treedt met zijn liedjes (uit Rood Rood Mannetje en 
Daar komt de boegieman!) op in theaters door het hele land. Hij wordt bijgestaan door 

https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/?course_day=Dinsdag


Dekara van den Berg. Bij het koorkest staat het leren bespelen van een instrument niet 
voorop, wel het met plezier samen zingen en muziek maken. 
Voor groep 4 t/m 8, start woensdag 8 april 2020 13.00 – 14.00 uur (data 8, 15 en 22 april 
en 13 en 20 mei, optreden 27 mei) in de theaterzaal. Kosten: €25 voor 5 lessen (U-pas, of 
vergelijkbaar, 5€, gaat niet van tegoed af). Voor verdere info en aanmelden zie website  
 
Kinderen Ouders Zingen 2020 gestart 
Allereerst werd het nieuwe KOZ lied gepresenteerd tijdens de Duik op 12 januari. En na de 
leerkrachtentrainingen trekken rond 19 maart de KOZ-docenten weer de scholen in om 
met de kinderen te zingen. Het KOZ-lied van dit jaar is ‘De Wereld om je heen’ met muziek 
van Haytham Safia en tekst van leerlingen van de groepen 7 van Arcade en obs Het Zand 
ism KOZ. 
 
Ook zijn er dit jaar weer Ouderinlooprepetities in de Hortus 8.30-9.15 (vanaf 13 mei) en 
Ouderkindworkshops per klas 8.30-9.00 uur. 
Op woensdag 27 mei is dan het afsluitende Schoolpleinconcert om 12.15 uur tijdens de 
Natuur- & Cultuurdag met kinderen, ouders en leerkrachten van Brede School het Zand. 
Op de website van KOZ staat verdere informatie (sommige data nog ovb). Ook de teksten, 
bladmuziek ed van de liedjes zijn hier te vinden: https://kinderenouderszingen.nl/ 
Via de eigen school worden de precieze data gecommuniceerd. 
 
Tips 
Foto-expositie ‘Dit Ben Ik’ op BS Vleuterweide 
Op Brede School Het Zand is de foto-expositie met portretten van wijkbewoners nog 
steeds te bewonderen in de hortus maar ook Brede School Vleuterweide opent haar 
deuren op woensdag 19 februari tussen 14.00-17.00 uur voor de fotoexpositie ‘Dit ben ik’. 

poster flyer dit ben 

ik  kopie.pdf
 

Expositie “Historisch Hout” laat de diversiteit van hout zien door de werken (gemaakt 
van  oud, gerecycled, gereclaimed, lokaal of duurzaam hout) van elf verschillende 
kunstenaars op Het Castellum Hoge Woerd te tonen. 
De expositie is te zien van 21 februari t/m 15 april in het Castellum Hoge Woerd. 
Gedurende de looptijd van de expositie geven verschillende kunstenaars workshops over 
hun werk zodat bezoekers zelf ook aan de slag kunnen met historisch hout.  
Meer informatie: https://www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten/historisch-hout/ 
 
Ontdekkingsroute door Museum Hoge Woerd op zondag 8 maart speciaal voor 
Kinderproject IVB! Om 11.00 uur zijn kinderen met en zonder beperking van harte 
welkom. Leeftijd 9+. Deelname is gratis. 
Zie facebook: https://www.facebook.com/events/459806664684215/ 
Wie gaat er mee op ontdekkingsroute door het museum? Aanmelden kan per email 
kinderprojectivb@gmail.com gericht aan Andrea & Barbara. 
 
Werkmiddag Buurttuin Johanniterveld zaterdag 7 maart 2020 15.00 – 17.00 uur.  
Iedereen welkom om kennis te maken en/of mee te werken. Er zijn ook leuke activiteiten 
voor kinderen!  
Info: buurttuin.johanniterveld@gmail.com / https://nl-nl.facebook.com/meavotaLR/ 
 
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand 
of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator).  
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