
 

   Brede School Het Zand nieuwsbrief 25 juni 2020 
 
Dag Allemaal,  
 
in deze nieuwsbrief van 25 juni kunt u lezen over: 

- ‘Oproep Rutte’ 
- Zomervakantiedagen 2020 Brede School Het Zand 
- Uitnodiging webinar renovatie MFA Het Zand 
- Namen lammetjes 
- Aftrap KOZ 
- Tuinieren in een tuinbak! 
- Gezocht bruikbare (tweede-hands) kinderboeken  
- Proeftrainen atletiekbaan 
- In Je Makie! 

 
Oproep van de minister president Ga aan de slag met de ‘Oproep van Rutte’. DOCK 
gaat samen met de gemeente een top 5 gaan maken van alle ideeën die er zijn in de stad. 
Vul het formulier in en stuur het naar Simone. Ook voor vragen kun je bij Simone terecht. 
Simone van der Sluijs (sociaal makelaar jeugd DOCK LR): svdsluijs@dock.nl 
 

            
Formulier Oproep Rutte                         Voorproefje zomervakantiedagen 
 
Zomervakantiedagen 2020 Brede School Het Zand  
Ism DOCK en Cultuur19 organiseert BSHZ op dinsdag,21, woensdag 22 en donderdag 23 
juli van 10.00 – 12.00 en van 13.00 – 15.00 uur op Buurttuin Johanniterveld een 
vakantieprogramma voor kinderen. Met onder andere een proefjescircuit bij De 
Ontdekbus, timmeren en afdrukken bij Wunderle, sporten in het park met SportUtrecht en 
activiteiten bij de Schaapskooi.   
 
Uitnodiging webinar renovatie MFA Het Zand 
Multifunctionele accommodatie (MFA) Het Zand wordt gerenoveerd. Met de renovatie 
maken we van MFA Het Zand een kindvriendelijker, toegankelijker, gezonder en 
toekomstbestendig gebouw. Wij nodigen u uit voor een webinar over het ontwerp en de 
planning van de verbouwing. Naar verwachting start de renovatie begin 2021 en is het 
gebouw in voorjaar van 2022 gereed. 
Webinar 7 juli om 19.30 - 20.30 uur 
Tijdens de webinar vertellen wij u graag meer over het definitief ontwerp en de planning.  
Gemeente Utrecht, OBS Het Zand, Arcade, Saartje Kinderopvang, Koko Kinderopvang, 
Dock en de architect zijn hierbij aanwezig. Als u vragen heeft, kunt u deze ook stellen. 
U kunt zich tot en met 6 juli aanmelden voor de webinar via 
projectmfaleidscherijn@utrecht.nl.  U ontvangt van  tevoren een e-mail met een link en 
een instructie. 
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De lammetjes hebben een naam: Lynn, Casper en Eline. Aanstaande vrijdag krijgt de 
drieling hun naam van de kinderen wiens naam is gekozen. Alexandra van Schaapskooi 
Park Grootzandveld zorgt voor een mooie (1,5 meter) ontvangst met limonade, 
versnapering en toepasselijk presentje. 
 
Aftrap KOZ 
Het project Kinderen Ouders Zingen sluit dit jaar af door een videoclip met al jullie 
stemmen, dus van kinderen en ouders/verzorgers én tekeningen van alle gezinnen bij het 
speciaal voor KOZ geschreven lied ‘De Wereld om je heen’ te maken. De eerste ouders en 
kinderen waren er woensdag al bij. Ook Donderdag 25 juni 14.30-15.30 uur en vrijdag 26 
juni 12.30-15.30 zij kinderen en ouders welkom in de tenten aan de rand van het 
schoolplein. Info/vragen: whatsapp naar KOZ (06 17 11 00 77) of koz@vocalstatements.nl 
 

    
Aftrap KOZ 
 
Wie vindt het leuk te tuinieren en wil deze zomer en dit najaar aan de slag? 

                 
 
Voor de zomervakantie komen de schooltuinbakken vrij. 
Wie wil er graag deze zomer en najaar tuinieren in een bak van 3 x 1 meter?  
In het voorjaar van 2021 starten de scholen weer en moet u de bak weer overgedragen. 
Maar er kan nog genoeg groeien in de zomer en in het najaar. 
Dus geef u op! Dan maak ik met u een afspraak voor de overdracht en de afspraken. 
Graag opgeven met emailadres en telefoonnummer, naam school en klas, bij: 
h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl / 06-40180192. 
Als enige ‘tegenprestatie’ wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan het 
gemeenschappelijk onderhoud van de Buurttuin Johanniterveld waar de schooltuinen deel 
van uitmaken. Dit kan door eens op een zaterdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur mee te 
werken tijdens de maandelijkse werkmiddag of anders een aantal tuinklussen op u te 
nemen. 
Iedereen kan zich voor de bakken opgeven, ook als uw kind dit schooljaar niet getuinierd 
heeft of als u niet aan één van de scholen verbonden bent. 
Ook kunt u als u wilt een handje helpen in de tuin, bijvoorbeeld op de maandelijkse 
werkmiddag op de eerste zaterdag van de maand. 
Kom gerust ook eens langs op de tuin. Marjo Spierings (vrijwilligster) is hier vaak te 
vinden. De schooltuinen zijn in de Buurttuin Johanniterveld, Vogelvlinderweg 50. 
 
Gezocht bruikbare (tweede-hands) kinderboeken  
Op woensdag 30 september 2020 wordt de jaarlijkse kinderboekenmarkt gehouden op 
Brede School Het Zand. Naast allerlei activiteiten verkopen wij dan ook tweede-hands 
kinderboeken. De opbrengst hiervan gaat naar de schoolbibliotheken om nieuwe boeken 
van te kopen. Dus mocht u bruikbare kinderboeken hebben (of uw buren/ouders/vrienden) 
dan vragen wij u deze alvast te verzamelen. Vlak voor de kinderboekenmarkt kunt u deze 
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dan inleveren op school. Hier wordt nog over gecommuniceerd. 
Het thema van de Kinderboekenweek 2020 is EN TOEN? We gaan terug in de tijd.  
 
Proef-trainen op de Atletiekbaan in het Amaliapark voor groep 4 t/m 8 
dinsdagen tussen 17:00 en 18:00 uur gratis meetrainen met atletiekvereniging U-track!  

• De trainingen gaan in principe altijd door, ook bij regen. Als er zeer slecht weer 
verwacht wordt (onweer), dan gelasten we de training af en informeren we de 
kinderen en ouders op tijd. 

• In verband met Corona moeten de kinderen vooraf aangemeld worden (voor iedere 
training afzonderlijk). Ze hoeven niet iedere week aanwezig te zijn, een keer 
overslaan is geen probleem. Aanmelden kan door een mail te sturen aan 
verenigingsmanager@u-track.nl. 

• Op onze website www.u-track.nl is meer informatie te vinden over trainingen en de 
vereniging en over het protocol voor de trainingen i.v.m. corona.  
 

In Je Makie 2020 van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 augustus (als de 
coronamaatregelen het toelaten) door Cultuur19 in de CultuurCampus. Ben jij 8-12 jaar en 
wil je jezelf vier dagen lang onderdompelen in het maken van een kunstwerk of 
performance? Dan is In Je Makie echt iets voor jou. Onder begeleiding van twee 
professionele kunstenaars maak je samen met je mede-Makies een eigen kunstwerk. Info: 
https://www.cultuur19.nl/agenda/in-je-makie-2020/ 
 

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