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      Nieuwsbrief 5 november 2020 
 
Dag Allemaal,  
 
In deze nieuwsbrief van 5 november kunt u lezen over: 

- Start Koorkest Brede School Het Zand 
- Kijkje bij Wunderle’s Kinderkunst 
- Oplevering ‘La Sabbia’ 
- Eerste Buurtbox uitgereikt 
- Workshop lichtjes maken 

Tip:  
- Woensdag 11 november Sint Maarten Parade @ Home 
- Werkmiddag Buurttuin Johanniterveld zaterdag 7 november 2020 

 
Start Koorkest Brede School Het Zand groep 4-8 woensdag 18 november 2020 
Zing en speel mee in het Koorkest Brede School Het Zand o.l.v. Jeroen Schipper. 
Jeroen Schipper is naast muzikant en liedjesmaker ook vakdocent muziek in het 
basisonderwijs. Van Jeroen verscheen oa de liedbundel Daar komt de Boegieman!  
Dekara van den Berg, muziekdocent, zal Jeroen ondersteunen tijdens de lessen. 
Het leren bespelen van een instrument is niet aan de orde wel het met plezier samen 
zingen en muziek maken. 
data: 18, 25 november en 2, 9, 16 december 2020 tijd: 13.00 – 14.00 uur 
plaats: theaterzaal 
kosten: € 25 voor 5 lessen (U-pas of vergelijkbaar 5€, gaat niet van tegoed af) 
Jeroen zal zich volgende week middels een filmpje in de klassen voorstellen. De lessen 
zullen met inachtneming van de Covid-19 maatregelen gehouden worden. Over de 
invulling van een optreden tijdens de kerstviering van de scholen zijn we in overleg. 
info h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl of 06–40180192 
Aanmelden via de aanmeldknop op de website: https://bredeschoolutrecht.nl/het-
zand/frm_display/cursussen/?cursus=239 
En Jeroen zijn allereerste leesboek: De zombie van opa Tom is uit, na diverse 
prentenboeken en liedbundels. Het verhaal gaat over de zachtmoedige Zombie. 
 
Kijkje bij Wunderle’s Kinderkunst  
Om ieder kort mee te laten beleven in waar kinderen zoal mee bezig zijn tijdens de 
naschoolse Kinderkunstcursus van Wunderle hieronder enkele foto’s. De cursus is op 
maandag voor 4 – 7 jaar en staat in het teken van Beleef de herfst!  

   
 
De 24 appartementen van La Sabbia zijn 29 oktober opgeleverd 
Er zijn zo’n 147 duizend stenen metselwerk verricht. Ook is er een aarden wal tegen het 
gebouw aan opgericht. Deze lijkt zeer aantrekkelijk voor kinderen om op te klimmen. Toch 
het verzoek aan ieder om dit niet te doen. Het is/wordt nog ingezaaid met als oogmerk 
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een groene wal. 

Eerste buurtboxen uitgereikt! Beter een goede buur, dan een verre vriend. 
De sociaal makelaars van DOCK hebben de eerste aangevraagde buurtboxen aan 
bewoners in Leidsche Rijn uitgereikt. De buurtbox helpt buren op weg om het contact in de 
straat te versterken. Wil je dat ook? Vraag de buurtbox aan door een mail te sturen naar 
leidscherijn@dock.nl. Info: https://www.dock.nl/nieuws/2020/08/de-buurtbox/ 
 
Workshop lichtjes maken met Lisa dinsdag 8 en 15 december 14.30 – 16.00 uur 
Voor jong en oud! Wil je komen, geef het dan even door aan: Fouzia de Waal (sociaal 
makelaar DOCK): fdwaal@dock.nl of 06-52711486 ovv naam en telefoonnummer. 
Het is gratis. 

Tip:  
Woensdag 11 november Sint Maarten Parade @ Home 
Er is dit jaar een prachtig alternatief gevonden voor de Sint Maarten Parade en het Vuur 
van Sint Maarten. Iedereen kan het thuis ervaren. RTV Utrecht zal een van te voren 
opgenomen film uitzenden van de lichtsculptures die er de afgelopen weken gemaakt zijn 
voor deze avond en de verhalen erachter.  
Doe thuis mee: ook thuis kun je meedoen aan de Ronde van Sint Maarten @ Home. 
Info: https://www.beleefleidscherijn.nl/nieuws/11-november-2020-ronde-sint-maarten-at-
home/ 
 
Werkmiddag Buurttuin Johanniterveld zaterdag 7 november 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. 
Er kan op de tuin aan klussen gewerkt worden met voldoende afstand tot elkaar. 
Helaas wel zonder kinderactiviteit en afsluitende borrel.  
 
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand 
of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator). 
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