
 

      Nieuwsbrief 3 september 2020 
 
 
Welkom op Brede School Het Zand! 
Brede School Het Zand heet u bij de start van dit nieuwe schooljaar van harte welkom! 
 
Wat is de Brede School?  
Binnen Brede School Het Zand werken Montessorischool Arcade, Openbare Basisschool 
Het Zand, Saartje Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang, Cultuur19, DOCK en KOKO 
Kinderopvang met Peutercentrum ’t Zand, samen aan de inhoudelijke verbinding tussen 
onderwijs, kinderopvang, welzijn, cultuur en sport om kinderen te laten groeien en bloeien 
in verbondenheid met zichzelf, elkaar en hun omgeving. De samenwerking met ouders, 
kinderen, wijkbewoners en wijkorganisaties is hierbij van groot belang.  
Onze gezamenlijke Gouden Afspraak luidt: Binnen Brede School Het Zand hebben we 
respect voor onszelf, elkaar en onze omgeving. 
 
Het profiel, natuur en cultuur, van onze Brede School, is een belangrijke pijler. Zichtbaar 
onder andere in de jaarlijkse dag van Natuur & Cultuur, de kinderboekenmarkt en de 
schooltuinen. Al sinds de oplevering van het gebouw, in januari 2006, maakt Brede School 
Het Zand deel uit van de Utrechtse Brede Scholen. Brede School Het Zand heeft ook een 
wijkfunctie en wil hiermee een “huiskamer” voor de buurt zijn. 
 
Door de Brede School, haar partners en door verschillende aanbieders worden allerlei 
activiteiten georganiseerd voor kinderen en volwassenen. Met een breed en gevarieerd 
programma onder en na schooltijd. Het Brede School koorkest, peutersport, clubaanbod 
Saartje, Chinese dans en judo en de koffieochtend zijn enkele voorbeelden hiervan.  
Een activiteitenoverzicht wordt drie keer per jaar op de brede schoolwebsite geplaatst en 
komt in de klikborden bij de ingangen te hangen. 
Voor verdere informatie en vragen kunt u terecht bij de brede schoolcoördinator Hester 
Bruinsma,h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl. 06 – 401 80 192. Zij werkt op maandag, 
dinsdag en donderdag en is veelal te vinden in het kantoor van DOCK bij de midden 
ingang. Website: www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand 

 
In deze nieuwsbrief van 9 september kunt u verder lezen over: 

- Jaarplanning Brede School Het Zand 2020 – 2021 
- Terugblik vakantieweek ‘Zandhappen’ 
- Start activiteiten in Brede School Het Zand en gratis proeflesweek 
- Woensdag Koffieochtend 
- DOCK-bakfiets trekt door de wijk op woensdagen tussen 13.00 en 16.00 uur 
- Kinderboekenweek 30 september – 11 oktober: En . . . Toen! 
- Leidsche Rijn Festival zondag 6 september 16.00 uur streaming liveshow 

Tips: 
- Streetsports Park Hoge Weide (7 t/m 12 jaar) iedere donderdag  
- Werkmiddag Buurttuin Johanniterveld zaterdag 5 september 15.00-17.00 uur 
- Lessen Stichting Muziek voor ieder kind in Leidsche Rijn 

 

http://www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand


Jaarplanning Brede School Het Zand (ovb) 2020 - 2021 
- Start naschools aanbod (met gratis proeflesweek 14-18 september) 
- Kinderboekenweek 30 september – 11 oktober 
- start Koorkestlessen Brede School Het Zand woensdag 18 november 
- Duik in Het Zand zondag 17 januari 
- Dag van Natuur & Cultuur woensdag 2 juni 

 
Terugblik vakantieweek ‘Zandhappen’ 21-23 juli 2020 
Wij kijken terug op een zeer geslaagde zomerweek. Rond de 375 kinderen/ouders/ 
wijkbewoners van verschillende scholen, uit verschillende wijken van Leidsche Rijn wisten 
ons te vinden. Naast de georganiseerde activiteiten kon er gesjoeld, geschaakt, 
geschilderd en getafeltennist worden. Ouders met jonge kinderen wisten ons ook te 
vinden. Naast de activiteiten op de tuin trokken ook SportUtrecht en de Schaapskooi de 
belangstelling.  
Omdat de reacties van ouders en kinderen zo positief waren gaan wij ons beraden over 
mogelijk vervolg van een aanbod tijdens vakanties.  
 

   
SportUtrecht     Schilderen     Druktechnieken bij Wunderle 
 
Start activiteiten in Brede School Het Zand 
Om van het naschools aanbod van Saartje/Brede School Het Zand te kunnen proeven 
starten wij met een gratis proeflesweek van 14 t/m 18 september. In de week van 28 
september starten de activiteiten/het clubaanbod Saartje/ Brede School Het Zand dan.  
 

Dagen Tijdstip Activiteit Leeftijd Kosten/U-pas Locatie Docent/Organisatie Inschrijven

Maandag 15.30-16.30 En….. Actie!(theater) AL 20€BSO/30€niet-BSO lokaal 3/bunker Simone (Saartje) via Saartje

Dinsdag 15.30-16.30 Wapjes met Barbara 7+ 20€BSO/30€niet-BSO lokaal 3/bunker Barbara (Saartje) via Saartje

17.00-18.30 Atletiek groep 4 t/m 8 5 € Atletiekbaan Amaliapark U-Track via BSHZ

Woensdag 13.00-14.00 Koorkest groep 4 t/m 8 25€/U-Pas 5€ theaterzaal Jeroen Schipper via BSHZ

Donderdag 15.00-15.45 Stoere sport+spel 4-5 jaar 10/U-Pas 5€ gymzaal rechts Casper (SportUtrecht) via Saartje

15.45-16.15 Peutersport 2-3 jaar 10/U-Pas 5€ gymzaal rechts Casper (SportUtrecht) via Saartje

Vrijdag 15.30-16.30 Rugby 7+ 7+ 10/5€ gymzaal rechts Herman (SportUtrecht) via Saartje

digitaal inschrijven via: https://www.saartje.nl/inschrijfformulier-clubaanbod of: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/

Naschools aanbod Brede School Het Zand ism Saartje september - december 2020

 
 
Er zijn ook andere aanbieders binnen Brede School Het Zand actief. Erik Verlaan Sport 
(judo), ZangschoolUtrecht, PM-Dance, KarateTeamboelbaai, Kickboksen (bewonersgroep 
De Veiling). Kijk op de activiteitenborden of het overzicht op de website. Ook bij deze 
aanbieders kun je vaak eerst kennismaken met een gratis proefles. 
Zie ook: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/ 
 
Woensdag Koffieochtend 
Ook al starten wij dit jaar niet met een open dag, u bent natuurlijk altijd welkom om binnen 
te lopen voor een praatje of informatie bij de sociaal makelaars/beheerders van DOCK. Zo 
is er iedere woensdagochtend een koffieochtend van 8.45 – 10.00 uur in de huiskamer 

https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/


van Buurtcentrum Het Zand. Informatie: Simone van der Sluijs, svdsluijs@dock.nl,  06 - 
25030063 
 
DOCK-bakfiets trekt door de wijk op woensdagen tussen 13.00 en 16.00 uur 
Wil je weten waar je ze kunt vinden vraag er Simone van der Sluijs, sociaal makelaar 
jeugd, naar. svdsluijs@dock.nl,  06 - 25030063 
 
Kinderboekenweek 30 september – 11 oktober: En . . . Toen! 
Onze gezamenlijke invulling als Brede School Het Zand krijgt dit jaar gezien de Covid-19 
een andere invulling. Geen grootschalige kinderboekenmarkt maar een programma binnen 
de eigen organisaties. Iedere organisatie zal over de invulling hiervan op eigen wijze met 
ouders/kinderen communiceren. Dus bewaar die tweede-hands boeken nog even want ze 
komen vast nog van pas! In een volgende nieuwsbrief hoop ik u al meer te kunnen 
vertellen. 
 
Leidsche Rijn Festival zondag 6 september 16.00 uur streaming Liveshow door onze 
partner Cultuur19  
Het Leidsche Rijn Festival is dit jaar in een uniek, nieuw verenpak gestoken.  
Met een festival-doe-krant, een gratis workshopprogramma met kunstenaars in vijf 
speeltuinen en een live show mét festival-boerderijpakket wordt een evenement 
neergezet waarin alle ingrediënten van het festival terug te zien zijn. 
De Live show op zondag 6 september 16.00 uur vanuit het Castellum Hoge Woerd wordt 
de finale van deze eigenwijze festivaleditie. 
De Live Show begint om 16.00 uur en is te volgen via de website van het Leidsche Rijn 
Festival (www.leidscherijnfestival.nl). In verband met de te verwachten toestroom aan 
internetverkeer wordt het publiek aangeraden vanaf 15.00 uur de stream aan te zetten en 
de site niet te refreshen. De show is gratis te bekijken.  
 
 
Tip:  
Streetsports Park Hoge Weide (7 t/m 12 jaar) iedere donderdag vanaf 10 september 
van 16:00 - 17:00 uur. SportUtrecht ism DOCK. Sport jij graag of wil je nieuwe sporten 
uitproberen? Dan is Streetsports iets voor jou! Helemaal gratis! 
Bij het grote grasveld in het park, 2e Oosterparklaan. 
Meer weten? Leidscherijn@dock.nl of Tom Linssen: 06 – 48221205 
 
Werkmiddag Buurttuin Johanniterveld zaterdag 5 september 2020 van 15.00 – 17.00 
uur. Info: buurttuin.johanniterveld@gmail.com / https://nl-nl.facebook.com/meavotaLR/ 
Iedereen welkom om kennis te maken en/of mee te werken. 
 
Lessen Stichting Muziek voor ieder kind in Leidsche Rijn vanaf 21 september. Op de 
maandagen op de Jazzsingel. Er is een oriëntatiecursus genaamd 'Kom en maak muziek' 
en daarnaast is het ook mogelijk om lessen ukelele, piano en gitaar te volgen. Zie:  
https://muziekvooriederkind.nl/stichting-mvik/leidsche-rijn. Een van de docenten is Kira 
Kool, bij ons bekend als docente Kinderen Ouders Zingen 
 
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand 
 of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator).
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