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Dag Allemaal,  
 
Met de meivakantie achter de rug zijn de laatste weken voor de zomervakantie 
aangebroken. Weken waarin nog veel op stapel staat, ook vanuit Brede School Het Zand! 
 
In deze nieuwsbrief van 20 mei kunt u lezen over: 

- Naschoolse activiteiten Brede School Het Zand  
- Vooraankondiging Zomervakantieweek Zandhappen 20 t/m 22 juli  
- Wijkkinderraad van Leidsche Rijn aanwezig bij de Digitale Stedelijke Kinderraad 

Tip:  
- Programma Zingende Beelden van Cultuur19 
- Speel mee met Jeugdorkest Leidsche Rijn 
- Steede Hoge Woerd online tuinierworkshops 
- Schaakworkshop voor kinderen zondag 23 mei 

 
Naschoolse activiteiten Brede School Het Zand 
Door de verruimingen lijkt het een en ander weer mogelijk. Naast het buiten sporten kan er 
nu ook in de gymzaal weer gesport worden. Zo start op donderdag 27 mei de tennisles olv 
Tom (SportUtrecht). De Sport&Spel in het park op de donderdag vervalt hiermee. Maar 
gezien de afgelopen weken komen de kinderen gewoon zelfstandig sporten! 
Ook zijn er twee interessante éénmalige activiteiten gepland: 

- woensdag 30 juni Percussie en zang olv Jeroen Schipper en Dekara van den Berg 
- donderdag 24 juni Koken & Bewegen door Julia (Soupa) en Randy (SportUtrecht). 

De link naar de flyer met het overzicht: https://bit.ly/2QzQfNr Lees het door en geef je op! 
 

 
 
Vooraankondiging Zomervakantieweek Zandhappen 20 t/m 22 juli  
DOCK, Cultuur19 en de Brede School zijn druk bezig met de invulling en voorbereiding van 
het vakantieprogramma Zandhappen. Dit willen wij, net als vorig jaar, laten plaatsvinden 
vanuit de Buurttuin. In de eerste week van de zomervakantie op dinsdag 20, woensdag 21 
en donderdag 22 juli van 10.00 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur.  
Ook wordt er stedelijk gewerkt aan een zomervakantieboekje per wijk. 

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

Maandag 15.30-16.15 Muziekavontuur groep 1 t/m 3 31-mei 25/U-pas 5€ ruimte 2 (ovb) Jolien/MuziekvooriederKind

16.15-17.15 Kom en maak muziek groep 4 t/m 7 31-mei 25/U-pas 5€ ruimte 2 (ovb) Jolien/MuziekvooriederKind

Dinsdag 15.30-16.30 Graffity art 8 t/m 12 jaar 1-jun 25/U-pas 5€ ruimte 2 (ovb) Tomas Sabatello

Woensdag 13.00-15.00 Percussie, zang groep 4 t/m 8 30-jun 5/U-pas 1€ gymzaal rechts Jeroen Schipper&Dekara

16.00-17.00 Voetbal 6 t/m 10 jaar 2-jun gratis Sportpark De Meern Randy (SportUtrecht)

Donderdag 14.45-15.30 Tennis beginners 4-5 jaar 27-mei gratis gymzaal rechts Tom (SportUtrecht)

15.30-17.00 Koken & Bewegen 2-3 jaar 24-jun 5/U-pas 1€ gymzaal rechts Julia&Randy

digitaal inschrijven via:  https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/   Info: h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl

Naschools aanbod Brede School Het Zand mei - juli 2021

https://bit.ly/2QzQfNr
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Wijkkinderraad van Leidsche Rijn aanwezig bij de Digitale Stedelijke Kinderraad 
Helaas konden zij woensdag 19 mei nog niet naar het stadhuis, maar gelukkig wel digitaal 
in gesprek met de burgemeester en twee raadsleden. 
Met elkaar is het filmpje gekeken waarin alle kinderraden van Utrecht de mooie en lelijke 
plekken in hun wijk hebben laten zien: https://www.youtube.com/watch?v=5_aazqv3E-o 
De kinderen hadden erg goede vragen en ideeën waardoor de tijd eigenlijk te kort was. 
 
Tip  
Programma Zingende Beelden van Cultuur19  
Zeven dansfilms bij de kunstwerken in het Máximapark van 30 mei – 30 juni 2021. 
Omdat grote publieksevenementen momenteel nog niet zijn toegestaan, komen de dansers 
en beelden in 2021 tot leven op film. Van diverse dansgezelschappen wordt een dansfilm 
gemaakt, die je van 30 mei t/m 30 juni kunt bekijken bij de beelden in het park. Bij elk 
kunstwerk wordt een paaltje met QR-code geplaatst. Door met een smartphone de QR-
code te scannen zijn de films te bekijken in de omgeving waar ze zijn gemaakt. Voor een 
routekaart door het Máximapark en verdere informatie zie: www.zingendebeelden.nl. 
 
Speel mee met Jeugdorkest Leidsche Rijn: Can’t stop the feeling Concert 
Uitnodiging aan zoveel mogelijk kinderen om mee te spelen met een gezamenlijke, 
spetterende versie van ‘Can’t stop the feeling’ (Justin Timberlake). Stuur z.s.m. een mailtje 
met je naam, leeftijd, instrument en naam van je docent naar 
concert@jeugdorkestleidscherijn.nl om de bladmuziek van jouw instrument te ontvangen.  
Je bent van harte uitgenodigd om mee te spelen bij een van onze repetities op:  
donderdag 20, 27 mei en 3, 10 en/of 17 juni om 16.15 - 17.15 uur 
Aanmelden kan via het Meespeelformulier op www.jeugdorkestleidscherijn.nl/concert. 
Op 19 juni spelen we het nummer gezamenlijk tijdens een live concert in de 
CultuurCampus. Reageer vóór 1 juni om live mee te spelen. We maken er ook een mooie 
video van, dus maak een filmpje waarin je je partij speelt en stuur het vóór 18 juni naar 
concert@jeugdorkestleidscherijn.nl. 
Alleen meedoen met de video? Dat kan! Neem je partij op op video en stuur je filmpje vóór 
18 juni naar concert@jeugdorkestleidscherijn.nl. 
Heb je nog vragen? Mail naar concert@jeugdorkestleidscherijn.nl.  
 
Steede Hoge Woerd online tuinierworkshops Laat jouw groene vingers tot bloei komen:  

• 27 mei: Kleine stadstuin, grote kansen 
• 13 juni: Inspiratie voor geveltuintjes en Een tuin om van te smullen 

 
Schaakworkshop voor kinderen zondag 23 mei bij de schaaktafels in het Máximapark 
een gratis workshop voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Er is plaats voor maximaal 16 
kinderen Start 13.00 uur. Aanmelden met naam, leeftijd en telefoonnummer via: 
jcmedinamolina@gmail.com 
 
 
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: 
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Montessorischool Arcade - OBS Het Zand -DOCK - Saartje kinderopvang en buitenschoolse opvang - Cultuur19 - KOKO 

Kinderopvang 


