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      Nieuwsbrief 15 oktober 2020 
 
Dag Allemaal,  
 
Brede School Het Zand wenst ieder straks een fijne, veilige en gezonde herfstvakantie. 
Door de Covid-19 maatregelen zijn sommige uitstapjes misschien niet meer mogelijk, 
check vooraf de desbetreffende website, maar met een beetje goed weer kan een 
uitstapje naar het park of de Bouwspeeltuin ook heerlijk zijn. 
 
In deze nieuwsbrief van 15 oktober kunt u lezen over: 

- Theatervoorstelling Die Zomer met Jente 
- De Grote Encyclopedie van Joyce Stienstra 
- ‘Klein Wonderland’ op Peutercentrum Het Zand 
- Nog plek bij naschoolse activiteiten 

Tip:   
- Stuur een kaartje tijdens week van de Eenzaamheid 
- Donderdag 15 oktober webinar (media)opvoedvragen over online gedrag 
- Filmpje over: wat is kunst?  
- Alle dagen wat te doen tijdens de herfstvakantie in Castellum Hoge Woerd 

Theatervoorstelling Die Zomer met Jente werd dinsdag 13 oktober in de theaterzaal 
gespeeld voor leerlingen van obs Het Zand en Montessorischool Arcade. Al vele jaren 
komen theaterstudenten van de HKU rond de Kinderboekweek naar Brede School Het 
Zand met een theatervoorstelling. Ook dit jaar heeft een groep studenten van de opleiding 
Theatre & Education een theatervoorstelling in samenwerking met Het Filiaal 
Theatermakers gemaakt. Die zomer met Jente, naar het boek uit 2019 van de bekende 
kinderboekenschrijfster Enne Koens, is een spannend, ontroerend en herkenbaar verhaal 
over veranderende vriendschappen. De voorstelling werd leuk gevonden. Mooi gedaan en 
een goed onderwerp! 
 
De Grote Encyclopedie met Joyce Stienstra. Heeft uw kind met een workshop van 
Joyce meegedaan tijdens de Kinderboekenweek en is nieuwsggierig naar het boek van 
Floortje. Kijken en bestellen kan via deze link:https://www.boekenbestellen.nl/boek/de-
encyclopedie-van-floortje/9789082042344 
 
Ook de peuters van Peutercentrum Het Zand/Koko Kinderopvang genoten van een 
voorstelling, Klein Wonderland’, op de groep. Vanuit Cultuur 19 was dit geregeld. Ze 
hadden een klarinet en een saxofoon bij zich en nog meer attributen. Met muziek en non-
verbale communicatie wisten ze de peuters te betoveren  en mee te nemen in het verhaal. 
De peuters hebben heerlijk meegedanst op de muziek en de instrumenten ontdekt. 
 

   
   ‘Klein Wonderland’      ‘Die zomer met Jente’                                           De Grote Encyclopedie 
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De naschoolse activiteiten zijn begonnen.  
Wilt uw kind nog meedoen met de stoere sport- en spelactiviteit voor 4-5 jarigen om 
15.00 uur of om 15.45 uur met de peutersport (2-3 jarigen) op donderdag, of op vrijdag 
met rugby (7+) om 15.30 uur? Dat kan. Kom langs in de gymzaal en probeer het uit. 

Tip:  
Stuur een kaartje tijdens week van de Eenzaamheid 
In het kader van de Week van de Eenzaamheid kun je op deze website een echt Utrechts 
kaartje versturen naar een stadsgenoot die wel wat extra aandacht kan gebruiken. Leuk 
om een actieve buurtbewoner, vrijwilliger of bezoeker mee te verrassen. Kies een gratis 
kaartje en maak iemand blij via Liefstadsie: liefstadsie.opdekaart.nl 
 
Donderdag 15 oktober 19:30 - 21:00 uur webinar (media)opvoedvragen over online 
gedrag van kinderen uit groep 4 t/m 8?  
Berber en Iris, de dames van www.hetmediateam.com, nemen ons op *donderdag 15 
oktober*  mee in een interactieve webinar! Zij beantwoorden onder andere vragen over 
TikTok en het maken van afspraken over schermtijd. Verder gaan ze in gesprek over tijd 
online, bewust en gezond omgaan met sociale media en het trekken van een grens. Wat 
vind jij dat mag? En wat niet? Wat werkt bij jullie thuis goed? Deel de ervaringen!  
Hier kun je je aanmelden: https://www.jeugdengezinutrecht.nl/pagina/webinars/877356  
zodat je de link in je mail krijgt en op de hoogte blijft. Aanmelden is niet verplicht. Op de 
dag van het webinar vind je de Zoomlink ook op de website opgroeien@utrecht.nl.   
Georganiseerd door wijkbewoners, de Jeugdgezondheidzorg en het Buurtteam uit Utrecht 
Oost.  
 
Filmpje over: wat is kunst?  
Op Klokhuis wordt dit met een leuk filmpje uitgelegd: https://t.co/EZC0qmQwg4?amp=1 
 
Alle dagen wat te doen tijdens de herfstvakantie in Castellum Hoge Woerd. 
Leer tekenen met houtskool of Romeinse kruidenkaas maken, ga in gesprek met 
soldaten in de Wachttoren, speel het bordspel ‘Gangs of Rome’, bezoek een 
voorstelling over liefde of verloren dingen of blijf lekker lang wakker tijdens de  
Nacht van de Nacht. 
https://www.castellumhogewoerd.nl/allemaal/herfstvakantie/ 
 
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand 
of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator). 
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