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Dag Allemaal, 
 
Na zes weken thuisonderwijs en -opvang en de meivakantie zijn de kinderopvang en de 
scholen, ieder met eigen protocollen, op locatie weer van start gegaan. Brede School Het 
Zand heet iedereen, vanaf afstand, van harte welkom en wenst iedereen een goede 
gezondheid toe! 
 
Opstart scholen en kinderopvang 
Afgelopen maandag zijn de scholen en de kinderopvang weer gestart met inachtneming 
van de richtlijnen van het RIVM. Iedere organisatie heeft hiertoe protocollen opgesteld en 
deze niet alleen met de ouders en de kinderen gedeeld maar ook met de partners binnen 
Brede School Het Zand voor een zo optimaal mogelijke afstemming. Komende week zal 
voor ieder duidelijk worden of de protocollen werken of nog bijgesteld moeten worden. 
Welzijn/DOCK is zich, ism de gemeente, ook aan het voorbereiden op een heropening. 
Ook bij hen zal gelden dat het voorlopig nog niet zoals eerder de deuren wagenwijd open 
kan zetten voor iedereen. Ook DOCK zal met beperkingen open gaan. Zodra hier meer 
bekend over is wordt dit gecommuniceerd. 
 
Coronamaatregelen in stripvorm weergegeven 
Naast alle strepen, pijlen op de grond en A4tjes met regels op de ramen heeft Joyce 
Stienstra (wijkbewoonster en met activiteiten op Brede School Het Zand tijdens de 
kinderboekenmarkt en de Duik in het Zand) een strip gemaakt waarin de richtlijnen 
rondom Corona in tekeningen zijn weergegeven. Zie: strip Corona Joyce Stienstra 
Van: joycestienstra.nl ©. 
 
Digitale activiteiten met DOCK/C19/BSHZ 
De activiteiten die Brede School Het Zand, samen met DOCK en C19, digitaal had 
georganiseerd voor in de meivakantie zijn vaak gedeeld en bekeken. We hopen dat ieder 
er iets uit heeft kunnen halen naar eigen zin. Ook nu de meivakantie is afgelopen kunt u er 
nog steeds gebruik van maken.  
Want twee lammetje van de Schaapskooi (een ram en een ooi) hebben nog geen naam. 
Weet jij een leuk, mooie naam? Stuur ze naar h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl en wie 
weet dragen de lammetjes binnenkort jouw naam en wordt jij uitgenodigd door Alexandra 
van de Schaapskooi om kennis te maken met de twee lammetjes. 
Klik hier voor alle activiteiten als: fotoshoot, stoepkrijtkunst, bingozoekkaart, rebus, 
geheimtaal ontwerpen, sportchallenges van SportUtrecht, ontwerp je vlag, naam geven 
lammetjes, stuur een ansichtkaart of maak een superheldbokaal.  
 
Overig nieuws van Schaapskooi Park Grootzandveld 
De Schaapskooi was zo blij dat alles goed ging met de lammetjes. Laat nu net het laatste 
schaap dat gelamd heeft geen melk geven. Dit lam krijgt nu diverse keren per dag de fles. 

https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/wp-content/uploads/sites/4/2020/05/strip-Corona-Joyce-Stienstra.pdf
mailto:h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl
https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/doe-je-ding-in-de-meivakantie/


KOZ (Kinderen Ouders Zingen) 
Het jaar 2020 zou de afsluiting zijn van drie jaar samenwerking met De Operamakers in 
het project Kinderen Ouders Zingen. De lerarentrainingen waren gehouden en de eerste 
lessen met leerlingen gegeven toen de Coronacrises uitbrak. KOZ heeft toen in overleg 
met de scholen onlinelessen gemaakt. Voor de meivakantie hebben alle groepen 2 
onlinelessen gehad. KOZ/Hanne van de Vrie is met beide scholen in overleg hoe nu 
verder. Wel/niet verder met onlinelessen of zijn fysieke lessen toch mogelijk/wenselijk? En 
natuurlijk wordt er ook hard nagedacht over een manier om toch op een bepaalde manier 
een afsluiting te kunnen houden. 
De onlinelessen 1 en 2 vindt u hier: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/ 
Het KOZ-lied van dit jaar heet De Wereld om je heen. Hoe toepasselijk!   
Tijdens een brainstorm met leerlingen hadden zij de duidelijke boodschap: laten we horen 
hoe mooi de natuur is, maar ook dat het niet goed gaat met de natuur en dat we actie 
moeten ondernemen. Hanne heeft vervolgens de tekst geschreven van De Wereld om je 
heen en Haytham Safia, vader van een leerling van OBS het Zand en een bekende Ud-
speler heeft de muziek gecomponeerd. Meer over KOZ, de anderen liederen en de 
zangpartijen, is nog steeds te vinden op: https://kinderenouderszingen.nl/ 
 

        
 Strip Joyce Stienstra                                                    Werk van de Tuinbikkels Sarah en Eva                      Naam voor deze lammetjes? 

 
Brede School: peutersport 
Normaliter zou nu, ism Saartje en SportUtrecht, blok 3 van het naschools aanbod starten. 
Helaas is dat voor nu, op dit moment, nog niet mogelijk. We zijn wel blij dat de 
peutersport olv Casper van SportUtrecht aanstaande donderdag op Peutercentrum ‘t 
Zand, buiten op het schoolplein, van start kan gaan. 
 
Voorbereidingen voor activiteiten in de zomervakantie 
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.  
 
Tuinbikkels Het Zand  
In de meivakantie hebben de Tuinbikkels onder andere een droogpers gemaakt. Twee 
plankjes, gaatjes boren, vleugelmoeren indraaien, bloemen zoeken en tussen de pers 
leggen. Voila! 
Deze week zijn de courgetteplantjes de volle grond ingegaan en zijn er opdrachten voor 
onder andere het maken van een insectenhotel meegegeven. 
         

 

 
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand 
of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator).  
Sinds  9 januari 2006 werken Montessorischool Arcade, obs het Zand, DOCK, Saartje kinderopvang en 
buitenschoolse opvang, Cultuur19 en KOKO Kinderopvang binnen Brede School Het Zand samen.  
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