
'Koken met Julia en bewegen met Randy'  

(groep 3 t/m 6) 
Kom één middag koken en bewegen, een unieke combinatie! Bij 

Randy ga je de 'tofste moves' maken en met Julia maak je de 

heerlijkste creatieve gerechtjes en altijd gezond!  

 

datum: donderdag 24 juni  tijd: 15.30 – 17.00 uur 

leeftijd: groep 3 t/m 6 

maximum aantal: 16 

door: Julia van Soupa en Randy buurtsportcoach van SportUtrecht 

plaats: ruimte 2  kosten: 5€/U-pas 1€ 

 

                               
 

                                
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijven voor de cursussen en activiteiten via de website van Brede 

School Het Zand: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/ 

Op de rode aanmeldknop bij de desbetreffende cursus klikken. Na 

inschrijving krijgt u bericht over definitieve plaatsing. De aanbieder 

ontvangt de deelnemerslijst voor rechtstreekse communicatie.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informatie: Hester Bruinsma, coördinator Brede School Het Zand 

E h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl M 06 40 180 192  

W www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

BREDE SCHOOL HET ZAND 

naschools aanbod 
mei - juli 2021  

 

MAANDAG: Muziekavontuur (groep (1 t/m 3) 
   Kom en maak muziek (groep 4 t/m 7) 
DINSDAG: Graffity en Doodle Art (8 t/m 12 jaar) 
WOENSDAG:  Percussie en zang (groep 4 t/m 8) 
   Voetbal (6-10 jaar) 
DONDERDAG: Tennis beginners (8+) 
   Koken & bewegen (groep 3 t/m 6) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

MAANDAG  

Muziekavontuur (groep 1 t/m 3)  
Trommels, fluiten, een triangel en misschien zelfs wel een gitaar! 

Ga je mee op ontdekkingstocht langs verschillende instrumenten? 

En zullen we dan ook samen zingen en bewegen op muziek?  

start: maandag 31 mei tijd: 15.30 – 16.15 uur  

 

Kom en maak muziek (groep 4 t/m 7) 
Piano, gitaar, ukelele, slagwerk en wie weet welk instrument nog 

meer..? In deze lessen gaan we samen zingen en muziek maken 

en speel je direct als een echte band op verschillende 

instrumenten. Kom meedoen en maak muziek met elkaar!  

start: maandag 31 mei tijd: 16.15 – 17.15 uur  

 

data: maandag 31 mei, 7, 14, 21 en 28 juni  

door: Jolien Braam  van Muziek voor ieder Kind  

plaats: ruimte 2 (ovb)  minimum: 8 

kosten: 25€ (U-pas of vergelijkbaar 5€, niet van U-pas tegoed) 

mailto:h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl
http://www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand


  
 

DINSDAG 

Graffity art en Doodle art (8 t/m 12 jaar) 
Graffiti, Streetart, Doodle art of . . . van alles wat? 

Laat je eigen fantasie los en teken werelden die alleen jij kunt 

bedenken. Tomas Sabatello is beeldend kunstenaar uit Utrecht en 

schreef als kleine jongen met een stift zijn naam op een 

skateboardbaan en vanaf dat moment begon zijn tekenloopbaan. 

 

start: dinsdag 1 juni tijd: 15.30 – 16.30 uur 

leeftijd: 8 t/m 12 jaar minimum: 8 

data: dinsdag 1, 8, 15, 22, 29 juni 

door: Tomas Sabatello (TMS81) 

plaats: ruimte 2 (ovb) 

kosten: 25€ (U-pas of vergelijkbaar 5€, niet van U-pas tegoed) 

 

WOENSDAG 

PERCUSSIE, ZANG en MEER (groep 4 t/m 8) 
Geen Brede School Het Zand koorkest deze keer maar wel een 

middag met Jeroen Schipper en Dekara van den Berg zingen en 

trommelen op verschillende percussie-instrumenten. Dus 

trommel je vrienden op en zing en dans mee! 
 

datum: woensdag 30 juni  tijd: 13.00-15.00 uur  

leeftijd: groep 4 t/m 8  maximum: 20 

door: Jeroen Schipper en Dekara van den Berg 

plaats: gymzaal  kosten: 5€/U-pas 1€ 

VOETBAL 6 t/m 10 jaar  
Via de brede school kun je kennismaken met voetbal bij VV De 

Meern. Doe mee met de voetbaltrainingen voor jongens en 

meisjes op de woensdagmiddag en wie weet wordt jij toekomstig 

lid? Doe mee en meld je aan! 

 

start: woensdag 2 juni tijd: 16.00-17.00 uur  

leeftijd: 6 t/m 10 jaar 

data: woensdag  2, 9, 16, 23  30 juni, 7 en 14 juli 

door: Randy van Schravendijk (buurtsportcoach SportUtrecht) 

kleding: sportkleding en sportschoenen 

plaats: Sportpark de Meern, Loenenseboslaan 2, 3454 NT Utrecht 

kosten: gratis 

info: randy.vanschravendijk@sportutrecht.nl, 06–42064730   

 

DONDERDAG 

Tennis  voor beginners (8+) 
Gericht op de nieuwe en beginnende tennisspeler zal alles van 

tennis aan bod komen in de lessen. Voor rackets, ballen en alle 

andere materialen wordt gezorgd. Wil je het graag een keer 

uitproberen? Kom dan gewoon een keer langs op de donderdag!!! 

Weet je zeker dat je mee gaat doen, meld je dan aan! 

 

start: donderdag 27 mei 

leeftijd: 8+ tijd: 14.45 uur – 15.30 uur (inloop 14.30 uur)  

data: donderdag 27 mei, 3, 10, 17, 24 juni, 1 en 8 juli 

door: Tom Linssen (buurtsportcoach SportUtrecht/PVDV Utrecht) 

kleding: sportkleding en sportschoenen  

plaats: gymzaal rechts 

maximum aantal kinderen: 12 

kosten: gratis 

info: Tom.Linssen@sportutrecht.nl, (06) 48 22 12 05   

mailto:randy.vanschravendijk@sportutrecht.nl
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