
 

    
 

VRIJDAG 

AVONTURENCLUB (groep 5 t/m 8)  
Wil jij op zoek gaan naar avontuur in de natuur van je eigen woonwijk?  

We maken gebruik van alles wat deze stadse wildernis te bieden heeft. Je klimt 

in een boom zo hoog als je durft, je voelt je hartslag stijgen en bent trots dat het 

gelukt is. De Avonturenclub draait om risicovol spel en natuur tot op het bot 

beleven. Kinderen willen risico’s nemen en gevaar opzoeken en bij de 

Avonturenclub kan dat. Natuurlijk onder goede begeleiding. Doe jij mee? 

 

tijd: 15.00 - 15.15 uur verzamelen, 15.15 - 16.45 uur Avonturenclub 
data:  vrijdag 1, 8, 15,  29 oktober, 5, 12 november max: 10 kinderen 

door: Verena Willemse (Wunderle) kosten: 25€ (U-pas 5€)                             
start en einde: buiten Bij de Buren, Eerste Oosterparklaan 76  

 

        
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inschrijven voor de 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. U bent als ouder/verzorger 

zelf verantwoordelijk voor het wegbrengen en ophalen van uw kind naar de 

cursuslocatie tenzij uw kind die dag op de desbetreffende BSO-locatie zit. 

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

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 

ism Saartje Kinderopvang 

naschools aanbod 
september – december 2021 

      MAANDAG:       Bouwmeesters (4-8 en 8-12 jaar) 

      DINSDAG:  Theater/toneel (5-8 en 9-12 jaar)  
Atletiek (groep 4 t/m 8) 

      WOENSDAG:   Leesclub (groep 4/5 en 6/7) 
Dans (4-7, 7-10 en 10-14 jaar) 

      VRIJDAG:   Korfbal (groep 1 en 2) 
Avonturenclub (groep 5 t/m 8) 

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

MAANDAG  

BOUWMEESTERS (4-8 en 8-12 jaar) 
Houd jij van bouwen & dingen maken? Ben je nieuwsgierig naar kunst & techniek? 

Doe dan mee met de Bouwmeesters! Professor Loep komt met koffers vol 

gereedschappen en materialen en samen gaan we aan de slag.  

Tijdens deze lessen werken we aan onze eigen stad, vol bewegende 

kunstwerken en voertuigen.  

Dus stroop die mouwen op, trek een groene labjas aan en word een heuse 

bouwmeester! 

 

gratis proefles: maandag 13 september  

tijd 4 - 8 jaar: 15.30-16.30 uur tijd 8 - 12 jaar: 16.30-17.30 uur 

data: maandag 27 september, 4, 11, 25 oktober, 1 en 8 november 

door: Professor Loep 

plaats: ruimte 2  

minimum: 8 maximum: 12/14 

kosten:  ovb 35€ (U-pas 10€) 

 

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


DINSDAG 

THEATER/TONEEL (5 - 8 jaar en 9 - 12 jaar) 
In deze korte theatercursus is elke les een nieuw avontuur. Spelenderwijs maak je 

kennis met acteren. In een groep met leeftijdgenoten krijg je iedere les andere 

aspecten van theater en toneelspelen aangereikt. Samen spelen, verhalen 

verzinnen, leren hoe je een scene vormgeeft, improviseren, zelf personages 

verzinnen etc. Heb je de smaak te pakken? Dan kan je doorstromen naar een 

TheaterSpeelPlaats bij Theaterschool Utrecht op een van onze leslocaties. 

www.theaterschoolutrecht.nl 

 

gratis proefles: dinsdag 14 september 

data: dinsdag 28 september, 5, 12, 26 oktober, 2, 9, 16, 23 november 

tijd 5 - 8 jaar: 15.30-16.30 uur tijd 9 - 12 jaar: 16.30-17.30 uur 

minimum: 8 maximum: 16 door: docent Theaterschool Utrecht 

plaats: ruimte 2  

kosten: ovb 35€ (U-pas 10€) 

 

ATLETIEK (groep 4 t/m 8) 
Wat een mooie kans om 10 keer mee te trainen met atletiekvereniging U-track! 

Onder leiding van meester Juul wordt er in verschillende leeftijdsgroepen 

gewerkt aan de basisbeginselen van atletiek.  

 

leeftijd: groep 4/5/6/7/8 tijd: 17.00 – 18.30 uur 

data: dinsdag 28 september, 5, 12, 26 oktober, 2, 9, 16, 23, 30 november, 7 

december  

door: atletiekvereniging U-Track, Bart en Juul info: www.u-track.nl 

plaats: Atletiekbaan Amaliapark, Maartvlinder 70, Utrecht 

kosten: 5€ voor 10 lessen (contant betalen bij de 1e les)  

 

  

WOENSDAG 

LEESCLUB (groep 4/5 en 6/7) 
Ben jij gek op lezen en boeken en vind jij het leuk om helemaal in een verhaal te 

duiken? Dan is de leesclub echt iets voor jou! 

In de leesclub ontdek je nieuwe boeken waar we samen uit gaan lezen, ook 

thuis. Het verhaal bespreken we met elkaar in de lessen. Daarnaast is er elke 

les een creatieve opdracht die met het boek te maken heeft. 

Enthousiast geworden? Schrijf je gauw in, er zijn maar 10 plekken. 

 

data: woensdag 15, 22, 29 september, 6 en 13 oktober 

tijd groep 4/5: 13.00 - 14.00 uur tijd groep 6/7: 14.30 - 15.30 uur  

maximum: 10 per groep 

door: medewerker Bibliotheek Leidsche Rijn 

plaats:  Bibliotheek Leidsche Rijn, Brusselplein 2 kosten: gratis 

 

DANS (4 - 14 jaar)  
Dans mee met PM-Dance! Via de brede school kun je kennismaken met de 

danslessen van PM-Dance.  

gratis proeflessen: woensdag 15 september 

data: woensdag 29 september, 6, 13, 27 oktober, 3 november 

tijd 4-7 jaar: 15.00 uur tijd 7-10 jaar: 16.00 tijd 10-14 jaar: 17.00 uur 

door: Daisy Peters (PM-Dance) plaats: theaterzaal 

kosten: 10€ voor 5 lessen info: https://www.pm-dance.nl/ 

 

VRIJDAG 

KORFBAL (groep 1 en 2) 

Vind je het leuk om te bewegen en wil je verschillende spelletjes doen? Dan kun je 

dit uitproberen tijdens de korfballes. We gaan niet alleen korfballen maar ook 

leer je rollen, vallen en balanceren. Ook leer je wat trucjes met de bal. Plezier 

krijgen in sport maar ook samen leren spelen met andere kinderen is leuk om 

te doen! Dus hopelijk zie ik jullie tijdens de korfballes! 

 

gratis proefles: vrijdag 17 september tijd: 15.30 – 16.30 uur 

data:  vrijdag 1, 8, 15,  29 oktober, 5, 12, 19, 26 november, 3, 10 december 

door: Casper de Bruijn (buurtsportcoach SportUtrecht) 

kleding: sportkleding en sportschoenen max: 15 kinderen 

plaats: gymzaal rechts  kosten: 10€ (U-pas 5€) 

http://www.theaterschoolutrecht.nl/
http://www.u-track.nl/
https://www.pm-dance.nl/

