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Dag Allemaal,  
 
De sneeuw en het ijs zijn zo goed als verdwenen. De bollen komen langzaamaan 
naar boven. Tijd voor de krokusvakantie! 
 
In deze nieuwsbrief van 18 februari kunt u lezen over: 
-  Annulering naschools aanbod Brede School Het Zand 
- Tuinbikkels: naschools tuinieren start dinsdag 16 maart 
- Buiten- en online-activiteiten in de krokusvakantie 
- Openingstijden Bouwspeeltuin Voorn 
- Start wijkkinderraad Leidsche Rijn 
- DOCK Utrecht/Leidsche Rijn 
-  Bericht van Jeroen Schipper: Zinglish is uit! 
 
Annulering naschools aanbod Brede School Het Zand 
In januari verschoven wij de start van de naschoolse activiteiten van Brede School 
Het Zand die in samenwerking met Saartje Kinderopvang en SportUtrecht worden 
georganiseerd naar maart. En nu hebben wij na onderling overleg besloten dit blok 
helemaal te annuleren. Een wijs besluit in deze voortdurende coronaperiode. Maar 
het is wel heel jammer. Nu geen muziek/graffity/sport&spel/handbal/judo en 
tenniscursus!  
Wij hopen na de meivakantie weer een naschools aanbod te kunnen presenteren en 
zullen hierover te zijner tijd communiceren. 
Maar de Tuinbikkels op dinsdag in de buitenlucht en de Sport&Spelactiviteit op de 
donderdag in Park Groot Zandveld gaan WEL door. 
Ook de start van het Koorkest eind maart staat nog op de planning. 
 
Tuinbikkels (vanaf groep 5) start dinsdag 16 maart 15:30 – 17:00 uur 
Lekker je eigen groenten verbouwen in je eigen moestuinbak.  
Vind je het fijn om buiten te zijn en in de tuin te werken? Word dan Tuinbikkel op 
Buurttuin Johanniterveld. Je krijgt een eigen stuk tuin, waarin je gaat planten, zaaien, 
wieden en oogsten. Samen met andere kinderen werk je van maart tot half juni één 
keer per week in je tuin. Je eigen oogst mag je mee naar huis nemen of we maken er 
gezamenlijk wat lekkers van!  
Naast het tuinieren worden er ook volop leuke creatieve natuuractiviteiten gedaan. 
Van bodemdiertjes zoeken, kevers en spinnen maken van draad tot bloemen persen 
die we verwerken in zelf geschept papier. We hebben het over kringlopen in de 
natuur en het maken van compost. Misschien timmeren we wel een bijenhotel of 
stoken we een vuurtje. 
De begeleiding is afwisselend in handen van de ervaren tuinders en groenbelevers 
Marjo Spierings en Verena Willemse. Kosten: € 35,- (U-pas of vergelijkbaar 5€, gaat 
niet van U-pas tegoed af). Aanmelden via BSHZ: https://bit.ly/3bh6RQ7 
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Buiten- en online activiteiten in de krokusvakantie 
Sneeuw en ijs zijn verdwenen en de krokusvakantie begint. 
Op de site van de brede school staat een vakantie-doe-boek met activiteiten om 
thuis of buiten met vrienden te doen (met Sport-Spel-Schatkaart-Gedicht-
Hersenkraker-Kleurplaat-Bingobeweegkaart): https://bit.ly/3at1ApN 
 
Ook zijn er in de wijk een aantal activiteiten die buiten of online worden 
georganiseerd door wijkorganisaties als SportUtrecht, DOCK en anderen. 

- SportMix: donderdag 25 februari 12.00 - 14.00 uur voetbalveld Park Groot 
Zandveld  

- Urban Mix Vakantieweekprogramma 22 t/m 26 februari: 
https://bredeschoolutrecht.nl/vleuterweide/activiteiten/ 

- Bubbel Voetbal &Archery Tag vrijdag 26 februari: 15.00-16.30 uur 8-12 jaar, 
16.30-18.00 uur 12-17 jaar. Voetbalveld Willem Alexanderpark. Opgeven 
verplicht: leidscherijn@dock.nl /app 06-59991570 

- Online theaterworkshops in de voorjaarsvakantie voor kinderen en jongeren: 
https://theaterschoolutrecht.nl/online-spelen/ 

Of kijk op: 
- Klokhuisgame Het Klokhuis laat je een eigen game ontwerpen: 

https://gamestudio.hetklokhuis.nl/games 
- Online kindertheatervoorstellingen te bekijken: https://tflix.nl/ 

 
Al deze activiteiten zijn ook terug te lezen op de bs-site: https://bit.ly/3at1ApN 
 
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     12:00–17:00 uur 
zaterdag, zondag    13:00–17:00 uur 
 

     
    Tuinbikkels                    Wijkkinderraad                                            UrbanMix 
 
Start wijkkinderraad Leidsche Rijn 
Donderdag 18 februari gaan we van start met de wijkkinderraad Leidsche Rijn. 
We gaan dit online doen, met ongeveer 20 kinderen van 5 verschillende 
basisscholen. De deelnemende kinderen hebben allemaal een tasje gekregen zodat 
ze zich een beetje voor kunnen bereiden. 
Om te beginnen zullen we met elkaar kennis maken, afspraken maken, uitleggen wat 
we gaan doen in de kinderraad, een inspirerend filmpje bekijken en de kinderen 
zullen ook een opdracht mee krijgen..! Simone en Bernadette (sociaal makelaars 
jeugd DOCK) hebben er heel veel zin in! 
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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  
 
Bericht van Jeroen Schipper 
Zinglish 2 is er! Dé leukste manier om Engels te leren. 
Een nieuwe verzameling tweetalige liedjes en activiteiten van Jeroen ism Marlijn van 
Kempen en Juf Sanne, met prachtige illustraties van Margot Senden. Leuk en 
leerzaam voor op school, maar ook zeker voor thuis! Alle liedjes zijn via mijn Spotify 
te beluisteren. Hierbij alvast een voorbeeldliedje op YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=L8FHx0yW-ok 
En o ja: Steun je lokale boekhandel en bestel in deze uitdagende tijden Zinglish 2 bij 
hen. Heel veel plezier met Zinglish! Groeten, Jeroen Schipper  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand 
of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator). 
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