
 

   Brede School Het Zand nieuwsbrief 2 juli 2020 
 
Dag Allemaal,  
 
In deze nieuwsbrief van 2 juli kunt u lezen over: 

- Jaarplanning Brede School Het Zand 
- Videoclip KOZ binnenkort te bekijken 
- Stichting Muziek Voor Ieder Kind ook in LR 
- Kindervakantieweek Brede School Het Zand 21 t/m 23 juli  
- Vakantierooster SportUtrecht 
- Uitnodiging webinar renovatie MFA Het Zand 
- Tuinieren in een tuinbak! 
- Gezocht bruikbare (tweede-hands) kinderboeken  
- Proeftrainen atletiekbaan 

Tips: 
- CampusFestival online 5 t/m 12 juli 
- In Je Makie! 

 
Jaarplanning Brede School Het Zand (ovb) 2020 - 2021 

- Open Dag woensdag 16 september 
- Kinderboekenmarkt 30 september 
- start Koorkestlessen Brede School Het Zand woensdag 18 november 
- Duik in Het Zand zondag 17 januari 
- Dag van Natuur & Cultuur woensdag 2 juni 

 
Videoclip KOZ binnenkort te bekijken 
Beste kinderen en ouders/verzorgers,  
Vorige week stond Kinderen Ouders Zingen op het schoolplein met drie opnamestudio’s. 
We hebben een heleboel stemmen van kinderen én hun ouders opgenomen die samen 
het lied De Wereld om je heen zongen. Fantastisch! Daarnaast zijn er wel meer dan 100 
tekeningen gemaakt! Met die tekeningen en met de opnames maken we een videoclip bij 
het lied. Op woensdag 8 juli hangen alle tekeningen voor het raam bij de Hortus én is de 
videoclip af. Je kunt hem bekijken op www.kinderenouderszingen.nl.  
Dank jullie wel voor het mooie zingen en tekenen! 
Groet namens het KOZ team, Hanne van de Vrie 
(Donderdagmiddag 9 juli worden de tekeningen naar de scholen gebracht.) 
 
Stichting Muziek Voor Ieder Kind wil zoveel mogelijk kinderen van Utrecht bereiken en 
de kans geven om naschoolse muzieklessen te volgen in hun eigen wijk, ook de kinderen 
van ouders die het niet kunnen betalen. In september starten zij ook op 1 locatie in 
Leidsche Rijn (Basisschool de Jazzsingel).  
Voor het aanbod: www.muziekvooriederkind.nl 
Online ukelele of rolpiano Kinderen kunnen gratis een ukelele of rolpiano thuisgestuurd 
krijgen en voor €49,- online muzieklessen volgen. Betaling met U-pas mogelijk.  
Zie: https://www.facebook.com/muziekvooriederkind/videos/236575504228088 
 
 

http://www.kinderenouderszingen.nl/
http://www.muziekvooriederkind.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmuziekvooriederkind%2Fvideos%2F236575504228088&data=02%7C01%7C%7Cf746210a4f034eda092a08d81c611867%7C663e19f621484d4d82dd6f08533f034b%7C1%7C0%7C637290550651995873&sdata=ALm8s3ezu281csYaeUP7aVrG0N33i1kxLaOy4ppEnDI%3D&reserved=0


Proef de zomer: kom Zandhappen! 
Kindervakantieweek Brede School Het Zand 21 t/m 23 juli ism DOCK en Cultuur19 op 
Buurttuin Johanniterveld voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Info: https://bit.ly/2BnxyVB 
 

     
 
Gratis, kom en ga wanneer je wilt maar vol is vol. Flyer volgt.  
Dinsdag 21 juli, woensdag 22 en donderdag 23 juli 
10.00 - 11.00 uur: proefjescircuit bij De Duurzame Ontdekbus 
10.00 - 12.00 uur: timmeren bij Wunderle 
10.00 - 12.00 uur: Gips It bij de Maakplaats  
10.00 – 12.00 uur: sporten met Sport Utrecht in Park Groot Zandveld 
10.00 – 12.00 uur: Waterzandtafel van Proefjes met Boefjes 
10.00 – 12.00 uur: diverse activiteiten (schilderen/sjoelen/ontdekroute en meer) 
12.00 – 13.00 uur: gesloten 
13.00 – 15.00 uur: activiteiten in/bij schaapskooi Park Groot Zandveld 
13.00 – 15.00 uur: druktechnieken bij Wunderle 
13.00 – 15.00 uur: sporten met Sport Utrecht in Park Groot Zandveld 
13.00 – 15.00 uur: Waterzandtafel van Proefjes met Boefjes 
13.00 – 15.00 uur: diverse activiteiten (schilderen/sjoelen/ontdekroute en meer) 
 
Vakantierooster SportUtrecht Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern  

Dag Tijd Locatie Activiteit Leeftijd 

Woensdag 15.00-16.00 Bouwspeeltuin Voorn 7 t/m 14 Sport en spel 

Woensdag 15.30-17.00 Teenspot (Leidsche Rijn) 14 t/m 18 Voetbal 

Woensdag 16.30-17.30 B-Veld (Balije) 7 t/m 14 Sport en spel 

Donderdag 15.00-17.00 Weide Wereld (Vleuterweide) 7 t/m 14 Streetsports 

Vrijdag  18.00-19.30 Kunstgrasveld Voorn 14 t/m 18 Voetbal 

Vrijdag 18.30-20.30 De Scheg 14 t/m 18 Voetbal 

Zaterdag 18.00-19.30 Park Hoge Weide 8 t/m 12 
Sport- en 
cultuurmix 

Zondag 18.30-20.30 De Scheg 14 t/m 18 Voetbal 

 
Uitnodiging webinar renovatie MFA Het Zand 7 juli om 19.30 - 20.30 uur 
Aanmelden tot en met 6 juli aanmelden via: projectmfaleidscherijn@utrecht.nl.   
U ontvangt van tevoren een e-mail met een link en een instructie. 
 
Wie vindt het leuk te tuinieren en wil deze zomer en dit najaar aan de slag? 
Al verschillende mensen hebben zich gemeld maar er zijn nog enkele schooltuinbakken 
vrij op Buurttuin Johanniterveld. Hierin kunt u tuinieren tot begin 2021. 
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. 
 
Gezocht bruikbare (tweede-hands) kinderboeken  
Mocht u bruikbare kinderboeken hebben (of uw buren/ouders/vrienden) dan vragen wij u 
deze te verzamelen voor de kinderboekenmarkt van 30 september 2020.  

https://bit.ly/2BnxyVB
mailto:h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl


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!  
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. 

 
Tips: 
Cultuur19 organiseert van 5 t/m 12 juli het CampusFestival online en geeft een 
podium aan de vele honderden makers die wekelijks bij de CultuurCampus voet over de 
drempel zetten voor lessen muziek, dans, theater en meer. Tijdens het festival laten deze 
makers zien wat zij aan creatief talent in huis hebben. Het festival vindt dit jaar in online 
vorm plaats op de website en het YouTubekanaal van Cultuur19:  
www.youtube.com/cultuur19. Info: www.cultuur19.nl en www.cultuurcampus.nl.  
 
Cultuur19 organiseert van 5 t/m 12 juli 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.  

mailto:verenigingsmanager@u-track.nl
mailto:verenigingsmanager@u-track.nl
http://www.youtube.com/cultuur19
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mailto:h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl

