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Inleiding 
Aan alle ouders, bewoners en kinderen, 
Een ander activiteiten- en informatieoverzicht nu door de genomen maatregelen 
veel activiteiten zijn geannuleerd, tot nader orde zijn uitgesteld of een andere invulling 
krijgen. In dit overzicht kort de stand van zaken tot nu toe maar ook een inkijkje bij de 
verschillende partners van de brede school en enkele mooie initiatieven en te bezoeken 
links. Ieder van jullie sterkte en gezondheid gewenst! Laten we oog hebben voor elkaar! 
 
Geannuleerd 

- dinsdag 31 maart: presentatie HKU-theaterstudenten  
- zaterdag 4 april: werkmiddag Buurttuin Johanniterveld 
- naschools aanbod blok 2 (waaronder theater/tennis/schaken) 

Geannuleerd maar overleg over al dan niet andere datum/invulling/of totale annulering 
- woensdag 8 april: lessen koorkest BS Het Zand olv Jeroen Schipper 
- woensdag 27 mei: Dag van Natuur & Cultuur  

 
Partners Brede School Het Zand 
obs Het Zand Het team van obs Het Zand heeft hard gewerkt aan een vorm van 
thuisonderwijs. Chromebooks en werkpakketten zijn uitgedeeld. Eind vorige week is dit 
geëvalueerd met het team, ouders en kinderen. Ze krijgen veel bemoedigende mailtjes 
van ouders en er zijn leuke gesprekken tussen leerlingen en leerkrachten, zowel in de chat 
als met beeldbellen.  
Cultuur19 De CultuurCampus is voor alle activiteiten gesloten. Alle evenementen zijn 
afgelast of er wordt naar een nieuwe datum gezocht. Kantoor van Cultuur19 is nu alleen 
per mail bereikbaar.  
DOCK wil in contact blijven met de buurtbewoners. Op deze flyer staat belangrijke 
contactinformatie: https://www.dock.nl/nieuws/2020/03/gezamenlijke-maatregelen-
coronavirus-gemeente-utrecht-en-dock-utrecht/.  
Buurtcentra en speeltuinen zijn gesloten maar op de Facebook-pagina van Bouwspeeltuin 
Voorn wordt dagelijks een tip gegeven voor kinderen: 
https://nl-nl.facebook.com/bouwspeeltuinvoorn.  
Peutercentrum ’t Zand/KOKO Kinderopvang stuurt elke dag, via whattsapp een filmpje 
naar de kinderen met een opdracht die ze die dag kunnen uitvoeren. Er worden liedjes 
gezongen, boeken voorgelezen, thema-activiteiten uitgelegd en beweegactiviteiten 
aangeboden. Er komen leuke reacties in de vorm van foto’s en filmpjes terug van ouders. 
Jarige kinderen krijgen een felicitatie-filmpje. 
Montessorischool Arcade Nadat het woensdag 11 maart nog landelijke Montessoridag 
was op Arcade met rondleidingen door kinderen werd maandagnacht 16 maart hun 
voordeur inclusief de ruit gemolesteerd. Preventiemaatregelingen zijn aangevraagd en in 
gang gezet. 
Saartje Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang heeft de eerste week toen er bijna 
geen kinderen. waren volop schoongemaakt, opgeruimd, administratie bijgewerkt en  
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geschilderd. Nu er meer kinderen zijn worden de medewerkers/sters zo ingeroosterd dat 
er voor de kinderen steeds een bekend gezicht is. 
 
Tuinbikkels Het Zand  
Door te werken met tuinpakketjes, instructiefilmpjes en een wekelijkse Tuinbrief kunnen de 
tuinbikkels aan de slag en iedere week zaaien en aanverwante activiteiten uitvoeren. 
De natuur staat niet stil!  
Ook leerkrachten obs Het Zand zijn ondertussen met de aanwezige kinderen gestart met 
het schooltuinieren. Alles met inachtneming van de gewenste afstand. 
 

   
  Start Tuinbikkels                                               Serenade Jeroen Schipper                             Tafel Hortus  
 
Balkonserenade bij 't Huis aan de Vecht in Utrecht 
De vrijwilligersorganisatie NL Cares organiseert balkonserenades om ouderen een hart 
onder de riem te kunnen steken. Jeroen Schipper bracht een serenade aan de bewoners 
van woonzorgcentrum 't Huis aan de Vecht in Utrecht. 
 
Tips voor thuisactiviteiten 
Van meerdere kanten (SportUtrecht/scholen/culturele en natuurorganisaties) krijg ik tips 
voor creatieve, beweeg en natuuractiviteiten om thuis mee aan de slag te gaan. Ieder van 
jullie heeft het druk (al dan niet met de combinatie van werk, opvang, thuisonderwijs) maar 
voor degenen die af en toe wat anders willen verzamel ik deze tips en zet ik ze op de 
brede school website: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/tips-met-links-naar-
activiteiten-ter-ontspanning-in-tijden-van-corona/ 
Wanneer er nieuwe tips bijkomen vul ik het aan.  
 
Tafel Hortus 
Nadat de tafel na de brand 1,5 jaar geleden waterschade had opgelopen is de tafel in de 
Hortus nu eindelijk geschuurd en gelakt. Nu staat hij weer, weliswaar heel alleen, te 
pronken in de Hortus totdat er weer aan geknutseld, vergaderd, koffie gedronken en 
samengekomen kan worden. 
Deze tafel is in 2013 van een bastaardiep, van de Hoge Weide, in het kader van het 
Tafelbosproject gemaakt. Tafelbos was een project van Stichting Tafelboom in 
samenwerking met de Vrede van Utrecht waarbij samen met bewoners van de stad 
Utrecht, alle stappen werden doorlopen om van een boom een tafel te maken.  
 
 
 
 

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