
 

   Brede School Het Zand nieuwsbrief 16 juli 2020 
 
Dag Allemaal,  
 
Brede School Het Zand wenst iedereen een hele fijne zomer en tot de vakantieweek of het 
nieuwe schooljaar! 
 
In deze nieuwsbrief van 16 juli kunt u lezen over: 

- Jaarplanning Brede School Het Zand 
- Videoclip KOZ online te bewonderen 
- Kindervakantieweek Brede School Het Zand 21 t/m 23 juli  
- Zomervakantie 2020 in Utrecht 
- DOCK-bakfiets trekt door de wijk 
- Tuinieren in een tuinbak! 
- Gezocht bruikbare (tweede-hands) kinderboeken  
- Naamgeving lammetjes-drieling 
- Afscheid groep 8, welkom nieuwe kinderen! 

Tips: 
- Urban Summer voor kinderen vanaf 10 jaar 
- 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 11 november 
- Duik in Het Zand zondag 17 januari 
- Dag van Natuur & Cultuur woensdag 2 juni 

 
Videoclips KOZ zijn online te bewonderen 

   
Op woensdag 8 en donderdag 9 juli hingen alle tekeningen voor het raam bij de Hortus . 
De tekeningen zijn naar de scholen gebracht en van de videoclips is volop te genieten. 
Videoclip ‘De Wereld om je heen’: het resultaat van drie dagen in de hittegolf zingen en 
tekenen op het schoolplein. Met 120 tekeningen en nog veel meer stemmen heeft KOZ 
een videoclip gemaakt bij het lied ‘De Wereld om je heen’: www.kinderenouderszingen.nl 
Making of: Met dit laatste filmpje ‘making of van KOZ 2020’ wordt het project helemaal 
afgesloten. Het geeft in twee minuten een goed beeld van deze laatste editie! Hierbij de 
link naar YouTube: https://youtu.be/lHffWi9ReMM 
 
 

http://www.kinderenouderszingen.nl/
https://youtu.be/lHffWi9ReMM


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) 
Mede mogelijk gemaakt door het initiatievenfonds van de Gemeente Utrecht. 
 
Zomervakantie 2020 in Utrecht 
Niet alleen wij als Brede School Het Zand organiseren een activiteit in de zomervakantie. 
Ook in de verschillende wijken van Utrecht worden allerlei activiteiten voor kinderen 
georganiseerd. Via onderstaande link is het één en ander te vinden. Je hoeft niet in je 
eigen wijk te blijven. Ga ook eens op bezoek in een andere wijk! 
https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/zomervakantieprogramma-voor-kinderen-in-heel-
utrecht/ 
 
DOCK-bakfiets trekt door de wijk 
Op de woensdagmiddagen trekt DOCK met de bakfiets door de wijk. Wil je weten wanneer 
ze bij jou in de buurt zijn? Vraag er naar bij Simone van der Sluijs (sociaal makelaar jeugd) 
tel: 06 25030063, email: svdsluijs@dock.nl 

 
Wie vindt het leuk te tuinieren en wil deze zomer en dit najaar aan de slag? 
Er zijn nog enkele schooltuinbakken vrij op Buurttuin Johanniterveld.  
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.  
Er wordt al hard gewerkt om er een mooi programma van te maken. Verschillende musea 
zullen waarschijnlijk aanhaken en Joyce Stienstra is een reuzeboek aan het maken waarin 
ieder verder kan kleuren aan het verhaal van de encyclopedie. 

https://bit.ly/2BnxyVB
https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/zomervakantieprogramma-voor-kinderen-in-heel-utrecht/
https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/zomervakantieprogramma-voor-kinderen-in-heel-utrecht/
mailto:svdsluijs@dock.nl
mailto:h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl


     
Boek Joyce         Schaapskooi Park groot Zandveld                                           Decorstuk groep 8 
 

Naamgeving lammetjes-drieling 
Afgelopen vrijdag kregen de naamgevers voor de lammetje-drieling, en hun familie, een 
feestelijk onthaal door Alexandra op Schaapskooi Park Groot Zandveld. De lammetjes 
heten nu: Lynn, Casper en Eline. Na afloop kreeg ieder een mooie sleutelhanger ter 
aandenken mee naar huis. 
 
Afscheid groep 8, welkom nieuwe kinderen! 
Groepen 8 hebben op een nieuwe, filmische, manier afscheid genomen en betreden na de 
vakantie de nieuwe wereld van het voortgezet onderwijs. De decorstukken zijn weer 
opgeborgen in de fietsenstalling. Andere kinderen zullen na de zomervakantie de eerste 
schreden zetten, op school, de opvang of bij het peutercentrum Wij wensen iedereen een 
mooie zomer en straks een fijne start! 
 
Tips: 
Voor kinderen vanaf 10 jaar: https://www.cultuur19.nl/agenda/urban-summer/ 
Cultuur 19, KLUB19, de Vrijstaat & De Maakplaats organiseren Urban Summer: 5 weken 
cultuur en sport voor jongeren (10-16 jaar) door jongeren (van 16 t/m 23 jaar) bij Teenspot 
en Berlijnplein. 
Op het programma: music, dance, spoken word, media, fashion, street art. Elke dinsdag 
van 15.00 tot 21.00 met van 15.00 tot 17.00 en van 19.00 tot 21.00 een begeleide 
activiteit. Per workshop is plaats voor maximaal 20 jongeren. Het programma wordt 
vormgegeven met diverse partners en is gratis toegankelijk: Raum, Teenspot, Stichting 
JoU, Dock, MBO Creative, MBO event, Sport Utrecht, Brede School Het Zand & Brede 
School de Klimroos. www.cultuur19.nl 
 
Cultuur19 organiseert 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.  

https://www.cultuur19.nl/agenda/urban-summer/
http://www.cultuur19.nl/
https://www.cultuur19.nl/agenda/in-je-makie-2020/
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mailto:h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl

