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Dag Allemaal,  
 
Het is nog koud maar de lente is in aantocht. Op de schooltuin starten de Tuinbikkels 
deze week. 
 
In deze nieuwsbrief van 15 maart kunt u lezen over: 
- Tuinbikkels: naschools tuinieren start dinsdag 16 maart 
- Koorkest Brede School Het Zand 
- Sport&Spel op de donderdagen 
- Wijkkinderraad Leidsche Rijn 
-  Fleur iemand op! 
-         Gezocht MeeleefGezin/Stel/Single in Utrecht 
- Uitkomsten enquête naschoolse wensen 
- DOCK Utrecht/Leidsche Rijn 
Tips 

- Online thuis theatervoorstellingen kijken 
- Creatief digitaal 
- Tip bibliotheek Utrecht digitaal voorlezen 

 
Tuinbikkels: naschools tuinieren start dinsdag 16 maart 
De bakken staan klaar om door de 12 Tuinbikkels bewerkt te worden. Helaas voor 
degenen die nog mee willen doen, er is geen plaats meer. De belangstelling voor 
deelname is groter dan dat er plaatsen zijn. Wij hopen dit jaar nog wel een aantal 
eenmalige tuinactiviteiten aan te kunnen bieden voor een grotere groep kinderen. 
 
Koorkest Brede School Het Zand vanaf groep 4 op de woensdag 
Het koorkest olv Jeroen Schipper start in principe woensdag 31 maart. Mochten de 
maatregelen dit vragen dan verschuift de startdatum. Opgeven kan al wel: 
https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/ 
 
Sport & Spel op donderdag gaat nog even door! 
Doe mee met Sport & Spel op donderdagen 14.45-15.30 voor 7 t/m 12 jaar 
Voetbalveld Park Groot Zandveld. Kosteloos. Vooraf aanmelden niet nodig.  
Vraag/info: TOM.LINSSEN@SPORTUTRECHT.NL 06-48221205 
 
Wijkkinderraad Leidsche Rijn olv DOCK  
Er zijn nu 2 digitale bijeenkomsten geweest. Dat het nu digitaal gaat is even wennen, 
maar iedereen is enthousiast en het gaat heel goed! De kinderen gaan een vlog 
maken over een mooie en lelijke plek in Leidsche Rijn en ze gaan kijken wat ze voor 
de wijk kunnen gaan betekenen. De burgemeester en een aantal raadsleden hebben 
alle stedelijke wijkkinderraden hiertoe uitgenodigd middels een eigen vlog voor de 
stedelijke kinderraadsbijeenkomst op 19 mei.  
Natuurlijk wordt de vlog van de wijkkinderraad LR straks ook met ieder gedeeld. 
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Fleur iemand op! 
DOCK Leidsche Rijn en de gemeente Utrecht organiseren een stoepkrijtactie.  
Kinderen in de wijk krijgen stoepkrijt cadeau om iemand op te vrolijken met een 
mooie stoepkrijttekening. 
Maak jij ook iemand blij? Maak bijvoorbeeld een mooi hart voor iemand van wie je 
houdt of een kleurrijke tekening op de stoep van iemand die eenzaam is. 
vanaf 15 maart zal het stoepkrijt op verschillende plekken in de wijk uitgedeeld 
worden bij sport en spel, streetsports, in de speeltuinen etc. 
 
Word MeeleefGezin/Stel/Single in Utrecht! 
Wilt u iets betekenen voor kwetsbare jonge kinderen? Word MeeleefGezin!  
MeeleefGezin richt zich op kinderen van 0 tot en met 4 jaar van ouders met 
psychische problemen. Deze kinderen krijgen op vrijwillige basis een gezin dat het 
kind een vaste dag per week en een weekend per maand opvangt, het 
MeeleefGezin. Het kind doet positieve ervaringen op in deze vertrouwde en stabiele 
tweede omgeving. Dit stimuleert de gezonde ontwikkeling van het kind.  
Professionals uit Utrecht zijn betrokken bij de screening en training van de 
MeeleefGezinnen. Zij zijn verantwoordelijk voor het matchen van de kinderen met 
een MeeleefGezin, op basis van de wensen van beide gezinnen. En zij blijven de 
eerste twee jaar betrokken om te ondersteunen bij het opbouwen van de relatie 
tussen MeeleefGezinnen, kinderen en hun ouders.  
Meer informatie via onderstaande contactgegevens.  
 
Ook organiseren wij 4x per jaar een informatieavond. De eerstvolgende is: 
Informatieavond Dinsdag 23 maart om 19.30 uur Online  
(ontvang een link door aanwezigheid te melden via onderstaand mailadres) 
www.meeleefgezin.nl, Meeleefgezinnen@buurtteamsutrecht.nl 
Juul Wichgers 06 – 29 79 38 08 Ward van Stralen 06 – 38 46 26 91 
Soewena Smith 06 – 33 58 31 02  
 
 
 
 
Enquête naschoolse wensen 
Najaar 2019 is er onder ouders en leerlingen van obs het Zand en Montessorischool 
Arcade een digitale enquête uitgezet. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 konden 
de enquête op school invullen.  
Vraagstelling ouders: Brede School Het Zand organiseert activiteiten onder en na 
schooltijd. Wij willen graag weten of deze activiteiten aansluiten bij de wensen en 
behoeften van uw kinderen en u als ouder(s).  
Vraagstelling kinderen: Wij willen graag weten wat je allemaal doet na schooltijd. 
Zo kunnen we bekijken of de activiteiten van de Brede School passen bij wat jij leuk 
vindt om te doen. 
Op https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/kort-verslag-enquete-naschoolse-wensen/ 
zijn een aantal uitkomsten terug te lezen. 
 
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 
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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  
 
Tips 
Thuis online theatervoorstellingen kijken 
  Het Fliliaal: https://hetfiliaal.nl/filiaal-voor-thuis/kijken/  
  Theaterflix: https://tflix.nl/ 
Creatief digitaal 
  https://www.kunstcentraal.nl/blog/2020/03/19/creatief-digitaal/ 
Tip bibliotheek Utrecht digitaal voorlezen 
Websites die voorlezen. Dat is handig! Heb je zelf even geen tijd om je kleintje voor 
te lezen? Zoek dan een leuk boek bij Bereslim of in de Voorleeshoek. 
  https://www.bereslim.nl/ 

https://devoorleeshoek.nl/ 
https://wepboek.nl/ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand 
of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator). 
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