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Dag Allemaal, 
 
Na zes weken thuisonderwijs en thuisopvang voor de komende meivakantie een 
activiteiten- en informatieoverzicht met aandacht voor vele activiteiten die er in en om huis 
en in de wijk mogelijk zijn. Iedereen, waar mogelijk, een zonnige vakantie gewenst!  
 
Doe je ding in de meivakantie met DOCK/C19/BSHZ 
Nu de schooldeuren 11 mei weer gereguleerd opengaan kan er nu, in en om huis, 
vakantie gevierd worden. Omdat je na al die weken thuis misschien zelf niets meer kunt 
verzinnen heeft de brede school, met DOCK en C19 een tiental activiteiten bedacht die je 
vanuit huis, op straat, in je wijk kunt doen. Om toch vanaf afstand nabij te kunnen zijn. Klik 
hier maar snel voor de activiteiten als: fotoshoot Koningsdag, stoepkrijtkunst, 
bingozoekkaart, rebus, geheimtaal ontwerpen, sportchallenges van SportUtrecht, ontwerp 
je vlag, geef de lammetjes van de Schaapskooi een naam, stuur een ansichtkaart of maak 
een superheldbokaal. De eerste 3 activiteiten staan al op de site. De anderen volgen snel.  
Werk je niet digitaal? Stuur een mail naar h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl met je 
naam en adres en de opdrachten worden bij je thuisbezorgd. 
Veel plezier! 
 
Maar er is meer: 
'Op zoek naar het Huilmeisje'  
Alle kinderen van de VVE-locaties moeten nu wachten op de voorstelling 'Op zoek naar 
het Huilmeisje' wat ism C19 is gemaakt. Daarom maakte Malou van Sluis een filmpje 
waarin zij het boek voor peuters én kleuters voorleest! 
https://www.youtube.com/watch?v=ozncm4aeTsY&feature=youtu.be 
 
"De Utrechtse Corona Dans" 
Geen Koningsspelen dit jaar maar SportUtrecht en PM-dance hebben iets bedacht om alle 
kinderen van Utrecht toch in beweging te krijgen. Een super gave dansvideoclip voor 
Utrecht! https://www.youtube.com/watch?v=Tl9YVT8wdaM&feature=youtu.be 
 

        
Briefdragers                                                                                       ‘Thuisknutseltas’Wunderle 
 

Word jij ook briefdrager?  
Een briefdrager is iemand die een boodschap stuurt naar mensen die niet of nauwelijks 
contact mogen hebben. Op dit online platform kan iedereen vanaf 8 jaar een briefdrager 
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worden! Professionals uit de kunst- en cultuursector laten kinderen stap voor stap zien hoe 
dat op een fantastische manier kan, spreken hun fantasie aan op een manier die past 
binnen cultuureducatie en staan kinderen bij in een online helpdesk. Zelfstandig, dus 
zonder hulp van ouders of leerkrachten kunnen kinderen zo hun persoonlijke en creatieve 
boodschap sturen: hun brief dragen. Zie: https://www.briefdragers.nl/#/ 
 
Wunderle’s Kinderkunst heeft een tas met knutselopdrachten en materialen. Hij wordt 
thuis bezorgd en je kunt er direct mee aan de slag. Een vrachtwagen met laadbak die echt 
kan bewegen of een tuinkers- bootje met kapitein waar je ook een onderzoekje mee uit 
kunt voeren.  
Wil je, tegen betaling van 10€, graag zo’n ‘thuisknutseltas’? Verdere informatie hier. 
 
Kaartenwedstrijd & ouderen verrassen 
Kinderen kunnen voor ouderen een kaart tekenen tijdens een kaartenwedstrijd. 
Georganiseerd door @Kunstlint, een lokaal kunstenaarscollectief dat kinderen, tijdens 
Coronatijd, wil inspireren om een leuke of mooie tekening te maken voor een onbekende 
oudere in je eigen wijk. Daarom organiseren ze een wedstrijd, waarbij leuke prijzen 
gewonnen kunnen worden. 
https://www.beleefleidscherijn.nl/nieuws/kaarten-wedstrijd/ 
 
Annulering woensdag 27 mei dag van Natuur & Culltuur  
Maar Brede School Het Zand is, ism DOCK en C19 (en wijkpartners), aan het 
onderzoeken of het mogelijk is in de eerste zomervakantieweek een aantal activiteiten te 
organiseren.  
Ook de mogelijkheden voor het aanbieden van naschoolse activiteiten en cursussen in de 
periode mei – juli 2020 wordt aan de hand van de geldende maatregels nader onderzocht. 
Zodra hier meer over bekend is wordt u hierover geïnformeerd. 
 
Op de Facebook-pagina van Bouwspeeltuin Voorn wordt dagelijks een tip gegeven 
voor kinderen: https://nl-nl.facebook.com/bouwspeeltuinvoorn.  
 
Tuinbikkels Het Zand  
Hebben de afgelopen weken zelfstandig gewerkt. En met de aangeleverd materialen en 
opdrachten hebben zij gezaaid, gepoot, vogelverschrikkers gemaakt, gele bloemen 
gezocht en bomen en bloesems getekend en geschilderd. Zij gaan nog een aantal weken 
door.  

   
        Werk van de Tuinbikkels 

 
Overige tips voor thuisactiviteiten 
Ook staan er nog verzamelde tips op de website met creatieve, beweeg en 
natuuractiviteiten om thuis mee aan de slag te gaan. https://bredeschoolutrecht.nl/het-
zand/tips-voor-creatieve-beweeg-en-natuuractiviteiten-thuis-in-tijden-van-corona/ 
 
 

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