
Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 12 maart 2020 
 

 
 
Jaarplanning 2019 – 2020 
dinsdag 17 maart 15.30 uur: start Tuinbikkels Het Zand 
dinsdag 31 maart: theaterstudenten HKU presenteren hun acts aan peuters en kleuters 
zaterdag 4 april 15.00 – 17.00 uur: werkmiddag Buurttuin Johanniterveld 
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  
 
De bakken voor het schooltuinieren zijn in gereedheid gebracht. De scholen gaan 
binnenkort weer met de leerlingen uit groep 3 en 4 (obs Het Zand) en de middenbouw 
(Arcade) tuinieren. Zit je in groep 5 of hoger, dan kun je je opgeven voor de Tuinbikkels. 
Maar let op, er zijn nog maar enkele plaatsen over!!!! 
 
Tuinbikkels Het Zand (vanaf groep 5) op de schooltuinen/Buurttuin Johanniterveld 
In de tuin werken en creatieve natuuractiviteiten op dinsdagmiddagen van 15:30 – 17:00 
uur, start dinsdag 17 maart. Kosten: € 35,- (met U-pas (of vergelijkbaar) €5,-).  
Onder leiding van Marjo Spierings en Verena Willemse. Aanmelden/info zie: link 
 

     
   Tuinbikkels                                               Koorkest                                

 
Koorkest Brede School Het Zand (va gr 4) start 8 april 
Zing en speel mee in het Koorkest Brede School Het Zand o.l.v. Jeroen Schipper. 
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 theaterzaal. Kosten: €25 voor 5 lessen (U-pas, of 
vergelijkbaar, 5€, gaat niet van tegoed af). Voor verdere info en aanmelden zie website  
 
Knutselactiviteit voor kinderen uit groep 3, 4 en 5 op vrijdag 14:45 – 15:45 uur !!!! 
Zit je in groep 3, 4 of 5 en wil je graag samen met andere kinderen knutselen? 
Dan ben je van harte welkom om te komen knutselen! Tweewekelijks op vrijdag is er 
ruimte om een uurtje met elkaar de leukste, stoerste en mooiste knutselwerkjes te maken. 
Locatie: Brede school Het  Zand, Pauwoogvlinder 20, ruimte 1. 
Data/tijden: 13 en 27 maart, 10 en 24 april,15 en 29 mei, 5 en 19 juni, 3 en 17 juli. 
Prijs: 1 euro per keer per kind (dit betreft een kleine bijlage voor het materiaal) 
Aanmelden: minimaal een dag van te voren, max 8 kinderen per keer: salitje@hotmail.com 
 
Tips 
Eindconcert Grijze Koppen Orkest zaterdag 14 maart 15.00 – 16.00 uur 

https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/?course_day=Dinsdag
https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/koorkest-brede-school-het-zand-start-woensdag-8-april/
mailto:salitje@hotmail.com


Het Grijze Koppen Orkest is een groot muziek-project voor ouderen uit 
zorginstellingen, wijkcentra en de omgeving daar omheen. Activeert, maakt vrolijk, 
raakt en verbindt. Ouderen zingen, rappen en spelen op onconventionele 
instrumenten en werken toe naar concerten met kinderen van de basisschool en 
professionele en amateur-muzikanten uit de buurt. 
Buurtcentrum “Bij de Buren’: https://www.facebook.com/events/220867272634491/ 
 
Voorstelling Roos en Ariadne Nieuw Utrechts Toneel (NUT) Berlijnplein 29 februari t/m 
15 maart 2020 https://www.nieuwutrechtstoneel.nl/voorstellingen/roos-ariadne/ 
 
Expositie “Historisch Hout” van 21 februari t/m 15 april in het Castellum Hoge Woerd.  
Meer informatie: https://www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten/historisch-hout/ 
 

 
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand 
of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator).  
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