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     Nieuwsbrief Brede School Het Zand 21 januari 2021 
 
Dag Allemaal,  
 
Het nieuwe jaar heeft zijn intrede gedaan. En hoe! Ik wens dat ieder nog gezond is en we 
zicht hebben op betere tijden. Want veel is anders dan anders. Hieronder neem ik u mee 
in een aantal aanpassingen en nieuwe activiteiten. 
Ook in 2021 hoopt Brede School Het Zand er voor U en de kinderen te zijn! 
 
In deze nieuwsbrief van 21 januari kunt u verder lezen over: 

- Verhuizing en noodopvang 
- Gratis sportaanbod buiten in de wijk SportUtrecht 
- Bouwspeeltuin Voorn is buiten geopend! 
- Nieuwe data naschools aanbod Brede School Het Zand ism Saartje clubaanbod  
- NaschoolseTuinbikkels (vanaf groep 5) 
- Dive In zaterdag 30 en zondag 31 januari 
- DOCK Utrecht/Leidsche Rijn 

 
Verhuizing en noodopvang 
Het pand aan de Pauwoogvlinder voelt leeg aan, niet alleen doordat de scholen  
en opvang gesloten zijn maar ook doordat obs Het Zand in de kerstvakantie naar de Louis 
Armstrongboulevard, de tijdelijke locatie, is verhuisd. De verhuisdozen zijn uitgepakt en de  
noodopvang van obs Het Zand en de BSO van Saartje, voor leerlingen obs Het Zand,   
vindt daar nu plaats. 
De noodopvang voor de peuters van peutercentrum ’t Zand vindt plaats op Waterwin. Een 
medewerker van ’t Zand is daar elke dag als vast gezicht. Met de overige ouders en 
kinderen wordt contact gehouden, telefonisch, met filmpjes over het thema en anderszins. 
 
Gratis Sportaanbod SportUtrecht buiten in de wijk 
SportUtrecht maakt zich hard om in deze tijd sport- en spelactiviteiten voor kinderen op 
verschillende plekken in de wijken te organiseren. 
In samenwerking met de brede school zal vanaf donderdag 28 januari Tom Linssen op het 
kunstgrasveld in Park Groot Zandveld sport&spel voor 7 t/m 12 jarigen verzorgen.  
Doe mee!  
SPORT & SPEL 7 t/m 12 jaar donderdagen t/m 4 maart 14.45-15.30 Voetbalveld Park 
Groot Zandveld. Kosteloos. 
Vragen of meer info: tom.linssen@sportutrecht.nl 06-48221205 
Ook op andere dagen, elders in de wijk is er buiten sportaanbod! 
https://www.sportstad-utrecht.nl/wp-content/uploads/2021/01/Wijksportaanbod-LRVdM.pdf 
 
Bouwspeeltuin Voorn is buiten geopend! 
Akkrumerraklaan 31, 3544 TS Utrecht Contact: jbaan@dock.nl 
Openingstijden:  
maandag, dinsdag, donderdag   14:00–17:00 uur 
woensdag, vrijdag, zaterdag, zondag 12:00–17:00 uur 
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Nieuwe data naschools aanbod Brede School Het Zand ism Saartje clubaanbod 
De startdata van de meeste naschoolse activiteiten zijn aangepast en gaan nu vanaf de 
week van 8 maart (ovb) van start. 

Dagen Tijdstip Activiteit LeeftijdGroep Kosten/U-pas Locatie Start Docent/Organisatie

Maandag 15.30-16.15 Muziekavontuur groep 1/2/3 22,50€/U-Pas 5€ ruimte 2 8-mrt Muziek voor ieder Kind

16.15-17.15 Kom en maak muziek groep 4 t/m 7 22,50€/U-Pas 5€ ruimte 2 Muziek voor ieder Kind

Dinsdag 15.30-16.30 Graffity en Doodle art 8 t/m 12 jaar 22,50€/U-Pas 5€ ruimte 2 9-mrt Tomas Sabatello

15.30-16.30 Kleutersport- en spel 4 t/m 7 jaar 15€BSO/22,50€niet-BSO/Upas5€gymzaal links 9-mrt medwerker (Saartje)

15.30-17.00 Tuinbikkels 8 t/m 12 jaar 35€/U-Pas 5€ Schooltuin 16-mrt Marjo & Verena

Woensdag 13.00-14.00 Koorkest groep 4 t/m 8 25€/U-Pas 5€ theaterzaal 7-apr Jeroen Schipper/Dekara

15.30-16.30 Judo 5 t/m 8 jaar 5 € Sportzaal Voorn 10-mrt Martin Engels (Judo Ryu Mackaay)

16.30-17.30 9 t/m 12 jaar

16.00-17.00 Handbal 9 en 10 jaar 1 € Europahal 10-mrt Casper (SportUtrecht)

Donderdag 14.45-15.30 Tennis voor beginners 8+ 5€/U-Pas gratis gymzaal rechts 11-mrt Tom (SportUtrecht)

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

Naschools aanbod Brede School Het Zand ism Saartje maart - april 2021

 
 
NaschoolseTuinbikkels (vanaf groep 5) op de schooltuinen/Buurttuin Johanniterveld 
in de tuin werken en creatieve natuuractiviteiten op dinsdagmiddagen van 15:30 – 17:00  
uur, start dinsdag 16 maart t/m 15 juni. Kosten: € 35,- (met U-pas (of vergelijkbaar) €5,-). 
Aanmelden/info zie: link 
 

    
Tuinbikkels                               Cursus Graffity Tomas Sabatello    Muziekavontuur                                         Dive In 

 
Dive In zaterdag 30 en zondag 31 januari 2021 
Ieder jaar duiken DOCK, Cultuur19 en Brede School Het Zand samen met wijkbewoners 
en -organisaties het nieuwe jaar in tijdens Duik in het Zand. Dit jaar duikelen wij de 
brievenbussen en de schoolklassen binnen met een kaart om een warm, cultureel 
nieuwjaar toe te wensen! En je kunt iemand anders iets moois toe wensen. 
Met de laatste kaart maak je een wenswalvis voor de buurt die in de Hortus van Brede 
School Het Zand (ingang via schoolplein aan de Hermelijnvlinderdijk) kan komen te  
hangen. Kom langs bij het buiten-afgifteloket dat hiervoor geopend is op zaterdag 30 
januari van 15.00- 17.00 uur en op zondag 31 januari van 11.00 – 13.00 uur. 
Heeft u geen kaart in de bus ontvangen? Kaarten zijn op te halen bij Bouwspeeltuin Voorn 
tijdens de openingstijden of te downloaden: https://www.cultuur19.nl/wp-

content/uploads/2021/01/Duik-in-het-Zand-Wenswalviskaarten.pdf 
Overige informatie (met lesbrief en filmpje) over de Dive In:  
https://www.cultuur19.nl/agenda/dive-in-duik-in-het-zand-2021/ 
 
DOCK Utrecht/Leidsche Rijn 
In deze moeilijke tijd is er veel betrokkenheid en positieve energie bij wijkbewoners en zijn 
er heel wat goede en leuke initiatieven. Maar misschien heeft u vragen of behoefte aan 
ondersteuning, DOCK helpt waar mogelijk.  
Neem gerust contact op met de sociaal makelaar: https://www.dock.nl/utrecht/leidsche-rijn/ 
Simone van der Sluijs, Sociaal makelaar Jeugd T: 06 25030063 E:  svdsluijs@dock.nl   
Fouzia de Waal, Sociaal makelaar T: 0652711486, E: fdwaal@dock.nl  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand 
of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator). 
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