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     Nieuwsbrief Brede School Het Zand 26 november 2020 
 
Dag Allemaal,  
 
In deze nieuwsbrief van 26 november kunt u lezen over: 

- Koorkest Brede School Het Zand is gestart met 26 kinderen 
- Kunstopdracht 
- Welkom aan nieuwe bewoners ‘La Sabbia’ 
- Workshop lichtjes maken 
- Kerstartikelen gezocht voor de Voedselbank 
- Oproep aan kinderen voor de kerstvakantie 

 
Het Koorkest Brede School Het Zand is gestart met wel 26 kinderen!  
Er wordt al druk geoefend olv Jeroen en Dekara. Naast zingen gaan een aantal kinderen 
ook een instrument bespelen en inzetten. Hoe een eventueel optreden tijdens de 
kerstviering van de scholen gaat verlopen is nog niet zeker. Daarom zal er in ieder geval 
een film gemaakt worden. 
 

   
Schetsontwerp Marjolijn Mandersloot           Luchtfoto met zicht op ‘La Sabbia’                            Welkomsttekening 
 
Kunstopdracht 
Door de grootscheepse verbouwing van MFA Het Zand wordt er ook gebruik gemaakt van 
de percentageregeling voor beeldende kunst. Een kunstwerkgroep, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de partnerorganisaties en de gemeente, heeft een programma 
van eisen opgesteld. Aan de hand hiervan zijn vier kunstenaars gevraagd een 
schetsontwerp te maken. Het schetsontwerp ‘Nieuwe Maatjes’ van Marjolijn Mandersloot 
is uiteindelijk verkozen. Zij gaat het verder uitwerken naar een definitief ontwerp. De 
kunstwerkgroep, maar ook kinderen, worden hier verder bij betrokken. Een tweede 
kunstenaar, Guido de Boer, wordt met zijn schetsontwerp betrokken bij het ontwerpen van 
de buitenruimte.  
Het schetsontwerp van Marjolijn bestaat uit zes bronzen dierfiguren die de verschillende 
entrees gaan markeren. Het brons heeft een warme uitstraling die uitnodigt tot aanraken. 
Met de beeldengroep wordt de verbeelding geprikkeld, samenzijn gestimuleerd en 
gebruikers een warm welkom geheten. ‘De brede school community’ wordt uitgebreid met 
dit zeskoppig dierenteam. 
 
Welkom aan de nieuwe bewoners van de 24 appartementen van La Sabbia 
Volgende week krijgen alle nieuwe bewoners een welkomstpakket om hen te 
verwelkomen als nieuwe buur. In de tas met informatie en een lichtje van een 
wijkbewoonster vanuit DOCK zit informatie over de brede school met ook een mooie 
tekening gemaakt door leerlingen van obs Het Zand en Montessorischool Arcade. 



Nieuwsbrief Brede School Het Zand 26 november 2020  2 

 

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. 
 
Kerstartikelen gezocht voor de voedselbank 
Alexandra van de Schaapskooi in Park Groot Zandveld is voor de voedselbank (Leidsche 
Rijn-Utrecht) artikelen aan het inzamelen. Er is vooral behoefte aan ‘verwen-dingen’ voor 
de Kerst (voedsel is momenteel voldoende aanwezig). Suggesties zijn: kerstservetten, 
kaarsen, zelfgemaakte kerstartikelen, nog prima te gebruiken kerstartikelen, 
chocolade/musketkransjes/koekjes etc 
Heb je iets? Laat het Alexandra weten. Graag bij voorkeur afgeven bij de Schaapskooi of 
bij Boerderij Roodnoot. Info: Alexandra van der Vis-Kruijswijk <thamen1@hotmail.com> 
 
Oproep aan kinderen om mee te denken over invulling kerstvakantie 
Utrechtse partijen roepen kinderen op hun ideeën voor de kerstvakantie te delen: 
https://leidsche-rijn.nieuws.nl/2020/11/13/utrechtse-partijen-roepen-kinderen-op-hun-
ideeen-voor-de-kerstvakantie-te-delen/ 
 
Buurtcentrum Het Zand weer voorzichtig open 
Voor info en programma: https://www.dock.nl/buurtcentrum-het-zand/ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand 
of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator). 
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