
 

      Nieuwsbrief 17 september 2020 
 
 
Dag Allemaal,  
 
In deze nieuwsbrief van 17 september kunt u lezen over: 

- Start activiteiten in Brede School Het Zand met gratis proeflessen 
- Koken & bewegen voor groep 5 t/m 8 
- Kinderboekenweek 30 september – 11 oktober: En . . . Toen! 

Tips: 
- Streetsports Park Hoge Weide (7 t/m 12 jaar) iedere donderdag  
- Werkmiddag Buurttuin Johanniterveld zaterdag 3 oktober 15.00-17.00 uur 
- Lessen Stichting Muziek voor ieder kind in Leidsche Rijn 
- World Clean Up Day zwerfvuil opruimen op zaterdag 19 september  

 
Start activiteiten in Brede School Het Zand met gratis proeflessen 
Deze week kunt u nog gratis meedoen op donderdag met de stoere sport- en spelactiviteit 
voor 4-5 jarigen om 15.00 uur en om 15.45 uur met de peutersport (2-3 jarigen). Op vrijdag 
kunnen kinderen van 7+ meedoen met rugby om 15.30 uur. Kom langs en probeer het uit! 
Nieuw in het aanbod: Wunderle’s Kinderkunst op de maandag voor 4-7 jarigen. Met 
iedere week nieuwe materialen en technieken (druktechniek, speksteen, boetseren en nog 
veel meer)! 

                   
In de week van 28 september gaan de 8 of 10-weekse activiteiten van start. Op het 
Koorkest Brede School Het Zand na, die start 18 november.  
 

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 ruimte 3/bunker Simone (Saartje) via Saartje

15.30-16.30 Wunderle's Kinderkunst 4-7 jaar 20/U-pas 5€ ruimte 2 Verena Willemse via Saartje

Dinsdag 15.30-16.30 Wapjes met Barbara 7+ 20€BSO/30€niet-BSO ruimte 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

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

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


Koken & bewegen met Julia van Soepa en Randy van SportUtrecht voor groep 5 t/m 8 
bij Buurtcentrum Bij de Buren, voor alle kinderen uit groep 5 t/m 8 georganiseerd door 
Brede School De Klimroos. 
Houdt je van bewegen? En wordt je ook blij van koken? Dan is dit een activiteit voor jou! 
Een unieke combinatie van 'koken en bewegen'. Met Randy ga je de 'tofste moves' maken 
en met Julia maak je de heerlijkste creatieve gerechtjes en altijd gezond!  
Kosten 5€ voor 10 keer. Start donderdag 1 oktober 15.30 – 17.00 uur.  Inschrijven via de 
website van Brede School De Klimroos: https://bredeschoolutrecht.nl/klimroos/activiteiten/   
 

            
 
Kinderboekenweekprogramma 30 september – 11 oktober: En . . . Toen! 
Dit jaar geen grootschalige kinderboekenmarkt op 30 september maar een programma in 
de ochtend binnen de eigen schooldeuren.  
Maar dat niet alleen. DOCK, Cultuur19 en de brede school hebben een gezamenlijk 
programma in elkaar gezet dat op verschillende dagen op verschillende plekken zal 
worden aangeboden. Zo zal er op de woensdagen en in de weekenden een programma 
op Bouwspeeltuin Voorn zijn maar ook op verschillende dagen in Brede School Het Zand. 
Zo komt Belle van Zuylen langs, zijn er oudhollandse spelletjes te doen, kun je 
kennismaken met een museum, maak je een stamboom of schrijf je een eigen En Toen?! 
verhaal. De flyer met alle programmaonderdelen wordt volgende week verspreid of kijk op: 
https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/kinderboekenweekprogramma-30-september-11-
oktober-en-toen/ 
  
Tips:  
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. Info? Leidscherijn@dock.nl of Tom Linssen: 06 – 48221205 
 
Werkmiddag Buurttuin Johanniterveld zaterdag 3 oktober 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.  
 
World Clean Up Day zwerfvuil opruimen op zaterdag 19 september  
https://www.beleefleidscherijn.nl/nieuws/19-september-2020-zwerfvuilruimen-tijdens-
world-clean-up-day/. Alexandra: thamen1@hotmail.com.  
 
 
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand 
 of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator). 
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