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Dag Allemaal,  
 
De meivakantie staat voor de deur. Voor de een (peutercentrum KOKO Kinderopvang en 
obs het Zand) wat eerder, voor de ander (Montessorischool Arcade) wat later. In deze 
nieuwsbrief informatie over een aantal vakantieactiviteiten. 
 
In deze nieuwsbrief van 22 april kunt u lezen over: 

- Vakantieactiviteiten 
- Wijkkinderraad LR in gesprek met raadslid 
- Tuinbikkelopdrachten voor de meivakantie 
- Activiteiten Brede School Het Zand 
- Tip: online museumbezoek 

 
Vakantieactiviteiten in de meivakantie Info: https://bit.ly/2RVyHvD 
Donderdag 29 april: Doe wat je wil! 
Stoepkrijtkunst – Schilderen – Circuskunstjes – Bellenblaas – Zaadpotjes – Sport ochtend: 
10.30-12.30 uur buiten voor Buurtcentrum Het Zand 
middag: 13.30 – 15.30 uur Park Groot Zandveld 
Gratis. 4 t/m 12 jaar. Vrije aanloop. 
Door DOCK/Brede School Het Zand/SportUtrecht 
Extra ochtend: Servies beschilderen. Middag extra: 14.30 uur sport van SportUtrecht 
 
Dinsdag 4 en Woensdag 5 mei: LENTE EXPRESS!  
Sport & cultuur tweedaagse met schaken, beeldende kunst en theater.  
adres: De Vrijstaat: Hof van Monaco 3, Utrecht 
tijd: beide dagen 10:00 - 15:00 uur  
leeftijd: 6 tot 10 jaar  
kosten: U-pas gratis, anders €25,- 
Wel eerst opgeven via: deze link of stuur een mail naar sportencultuur@zimihc.nl 
https://www.zimihc.nl/agenda/lente-express-bij-de-vrijstaat/ 
 
Donderdag 6 mei XXL Streetsports Park Groot Zandveld (kunstgrasveld) 
15.30-17.00 uur, 6 - 14 jaar, gratis. Vrije aanloop.  
Skateboarden, bootcamp, hockey en voetbaltoernooitje! 
Door SportUtrecht/DOCK/Brede School. Info: Tom 06 – 48 22 12 05 
 
Bouwspeeltuin Voorn Akkrumerraklaan 31 3544 TS Utrecht. Contact: 06 34655450  
Reguliere openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag  14:00–17:00 uur 
woensdag, vrijdag   12:00–17:00 uur 
zaterdag, zondag  13:00–17:00 uur 
Openingstijden zaterdag 1 mei tot en met zondag 9 mei: 12.00 – 17.30 uur 

https://bit.ly/2RVyHvD
https://www.zimihc.nl/agenda/lente-express-bij-de-vrijstaat/
mailto:sportencultuur@zimihc.nl
https://www.zimihc.nl/agenda/lente-express-bij-de-vrijstaat/
https://www.google.com/search?q=bouwspeeltuin+voorn&oq=bouwspee&aqs=chrome.2.69i57j0l9.3836j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Wijkkinderraad LR in gesprek met gemeenteraadsleden 
Op dinsdag 20 april 2021 hadden de wijkkinderraadsleden van Leidsche Rijn een digitale 
ontmoeting met 2 gemeenteraadsleden van de Gemeente Utrecht.  
Mohammed Saiah en Tessa Sturkenboom hebben zichzelf eerst voorgesteld en uitgelegd 
wat zij doen in de gemeenteraad. De kinderraad heeft verteld wat zij gedaan hebben tot nu 
toe en wat hun acties zijn. Gezamenlijk hebben we de vlog      ( 

https://www.youtube.com/watch?v=JOPBCUzOG9E) bekeken, waarin de kinderen de 

mooiste en lelijkste plekken van Leidsche Rijn laten zien. De raadsleden vonden het erg 
interessant om dit te zien en wilden hier nog wel eens over doorpraten met de kinderen. De 
kinderen kregen ook nog een leuke bingo, waarbij zij meer konden leren over de 
gemeenteraad en wie wat doet… Ook was er nog tijd om vragen te stellen en advies te 
vragen aan de gemeenteraadsleden. Wat kan er bijvoorbeeld geregeld worden voor 
kinderen die geen geld hebben om te sporten? We kwamen tijd te kort en daarom hebben 
we afgesproken dat we met elkaar in contact blijven. 
 
Tuinbrieven Tuinbikkels: naschools tuinieren 
De tuinbikkels hebben nu ook twee weken vakantie. In de Tuinbrief van 19 april staan 
opdrachten om thuis te doen. Lijkt je dat ook leuk? Kijk dan op 
https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/tuinbrieven-tuinbikkels-2021/ 
en klik op Tuinbrief nr 6. Voor het spotten van bloemen, bijen en meer en voor kleuren en 
tekenen met materiaal uit de natuur en het zoeken van structuren. 
 
Activiteiten Brede School Het Zand  
Sport&Spel op de donderdagmiddag van 14.45 – 15.30 uur voor 7 t/m 12 jaar olv Tom 
Linssen van SportUtrecht wordt ook voortgezet in én na de vakantie (6 mei 15.30 uur 
XXXLSportMix). Zodra de gymzaal weer gebruikt kan worden zal Tom tennisinloop gaan 
verzorgen. 
Koorkest Jeroen Schipper en Dekara zetten in op een woensdagmiddag van 13.00 – 16.00 
uur op 16 en/of 30 juni. Een middag met liedjes, djembés en mogelijk een afsluitende 
presentatie. Wij houden jullie op de hoogte!  
Zie ook: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/ 
Overig naschools aanbod. Eind mei hopen wij weer iets aan te kunnen bieden naast de 
sport. Bijvoorbeeld muziek op maandag en dinsdag Graffity/DoodleArt. Zodra een en ander 
duidelijk is wordt dit gecommuniceerd. 
De Natuur&Cultuurdag die voor 2 juni stond gepland hebben wij na gezamenlijk overleg 
geannuleerd. Het thema Metamorfose nemen wij mee naar 2022. Verder zetten wij nu in op 
een vakantieprogramma in de eerste week van de komende zomervakantie. 
 
Tip Online museumbezoek voor op een regenachtige dag. 
Kijk op https://www.museumkids.nl/ waar veel museumactiviteiten voor kinderen te vinden 
zijn, Zo is er tijdens de Nationale Museumweek (t/m 25 april) voor speurders een Museum 
Escape Game waar het mysterie van de verdwenen pronkstukken ontrafelt moet worden. 
 
DOCK Utrecht/Leidsche Rijn: https://www.dock.nl/utrecht/leidsche-rijn/ 
Sociaal makelaar Jeugd: Simone van der Sluijs, 06 - 25030063, svdsluijs@dock.nl 

Sociaal makelaar: Fouzia de Waal, 06 - 52711486, fdwaal@dock.nl 

 

Website Brede School Het Zand: www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand Contact: h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl  

 
Sinds  9 januari 2006 wordt er binnen Brede School Het Zand samengewerkt als partners door: 

Montessorischool Arcade - OBS Het Zand -DOCK - Saartje kinderopvang en buitenschoolse opvang - Cultuur19 - KOKO 

Kinderopvang 
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