
Nieuwsbrief Brede School Het Zand 2 september 2021 
 

    
 

 
    Nieuwsbrief Brede School Het Zand 2 september 2021 
 

  
Welkom op Brede School Het Zand! 
Brede School Het Zand heet u bij de start van dit nieuwe schooljaar van harte welkom! 
In deze nieuwsbrief vertellen wij u graag over de nieuwe naschoolse activiteiten, blikken wij 
terug op de zomervakantie, nemen wij u mee in wat de brede school nu is en krijgt u tips 
van onze partners. 
Veel leesplezier en graag tot ziens bij een van de activiteiten van de brede school. 
 
In deze nieuwsbrief van 2 september kunt u lezen over: 

- Terugblik zomervakantieactiviteiten 
- Naschools aanbod 

Leesclubs starten woensdag 15 september! 
Gratis proeflesweek naschoolse kinderactiviteiten 

- Open ochtend woensdag 15 september 8.30 – 13.00 uur  
- Wat is de brede school? 
- Kinderboekenweek 6 t/m 17 oktober 
- Tips: 

Mini-Leidsche Rijn Festival zondag 5 september 
Kom je talenten ontdekken bij Petje af Utrecht 
Masterclass Lichtsculpturen 

 
Terugblik zomervakantieactiviteiten 
Hopelijk heeft u een fijne zomervakantie gehad. In ieder geval werd het programma 
Zandhappen in de eerste week van de vakantie op de Buurttuin goed bezocht. Ouders en 
kinderen waren enthousiast, Deze week werd ism DOCK en Cultuur19 door de brede 
school georganiseerd. Er was een stoere BMX-baan, er was een modderkeuken voor de 
kleintjes, er werd volop geschilderd, er waren inspirerende gastdocenten en de bibliotheek 
kwam langs. Kijk op: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/vakantieactiviteit-zandhappen-
vrolijk-verlopen/ voor foto’s en verhalen. 
Deze zomer was er voor het eerst het grote Zomervakantie DOE-boek met activiteiten voor 
kinderen in LR. Dit overzicht van activiteiten werd door vele ouders gewaardeerd.  
 
Naschools aanbod 
Samen met Saartje Kinderopvang en SportUtrecht biedt de brede school drie keer per jaar 
een naschools aanbod met diverse sport- en creatieve activiteiten. 
 
Leesclubs starten woensdag 15 september voor groep 4/5 en 6/7 
Dit jaar starten wij meteen al volgende week woensdag 15 september met de Leesclubs, 
ism de bibliotheek. 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!  
Het is woensdag 15, 22, 29 september, 6 en 13 oktober voor groep 4/5 van 13.00-14.00 uur 
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en voor groep 6/7 van 14.30-15.30 uur. Het is gratis en in Bibliotheek Leidsche Rijn. Geef je 
snel op! https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/ 
 
Gratis proeflesweek naschoolse kinderactiviteiten 
Naast de leesclubs gaan er meer activiteiten van start. In de week van 13–17 september 
zijn er diverse gratis proeflessen te volgen. 

 
 
In de week van 27 september gaan deze, en de andere activiteiten als Atletiek op dinsdag 
en op vrijdag de Avonturenclub, dan van start. 
Opgeven voor deze activiteiten kan nu al, ook via https://bredeschoolutrecht.nl/het-
zand/activiteiten/ 
 

       
  Leesclubs    Avonturenclub    Bouwmeesters         Atletiek 

 
Open ochtend woensdag 15 september 8.30 – 13.00 uur ism DOCK 
Vrije inloop met koffie/thee en lekkers in de huiskamer. Met informatie over DOCK en het 
Brede School-programma. Voor jonge kinderen is er een kinderhoekje. Workshop 
bloemschikken om 11.00 uur.  
Info Buurtcentrum Het Zand: https://www.dock.nl/buurtcentrum-het-zand/ 
 
Wat is de Brede School?  
Binnen Brede School Het Zand werken montessorischool Arcade, openbare basisschool 
het Zand, Saartje Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang, Cultuur19, DOCK en KOKO 
Kinderopvang met Peutercentrum ’t Zand, samen aan de inhoudelijke verbinding tussen 
onderwijs, kinderopvang, welzijn, cultuur en sport om kinderen te laten groeien en bloeien 
in verbondenheid met zichzelf, elkaar en hun omgeving. De samenwerking met ouders, 
kinderen, wijkbewoners en wijkorganisaties is hierbij van groot belang.  
Onze gezamenlijke Gouden Afspraak luidt: Binnen Brede School Het Zand hebben we 
respect voor onszelf, elkaar en onze omgeving. 
 
Het profiel, natuur en cultuur, van onze Brede School, is een belangrijke pijler. Zichtbaar 
onder andere in de jaarlijkse dag van Natuur & Cultuur, de kinderboekenmarkt en de 
schooltuinen. Al sinds de oplevering van het gebouw, in januari 2006, maakt Brede School 
Het Zand deel uit van de Utrechtse Brede Scholen. Brede School Het Zand heeft ook een 
wijkfunctie en wil hiermee een “huiskamer” voor de buurt zijn. 
 
Door de Brede School, haar partners en door verschillende aanbieders worden allerlei 

maandag 13 september dinsdag 14 september woensdag 15 september vrijdag 17 september

Professor Loep/ Toneel Dans Korfbal

Bouwmeesters TheaterschoolUtrecht PM-Dance SportUtrecht

15.30-16.30 uur 4-8 jaar 15.30-16.30 uur 5-8 jaar 15.00 4-7 jaar 15.30 – 16.30 uur groep 1/2 

16.30-17.30 uur 8-12 jaar 16.30-17.30 uur 9-12 jaar 16.00 7-10 jaar

17.00 10-14 jaar

in: ruimte 2 in: ruimte 2 in: theaterzaal in: gymzaal rechts
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activiteiten georganiseerd voor kinderen en volwassenen. Met een breed en gevarieerd 
programma onder en na schooltijd. Een activiteitenoverzicht wordt drie keer per jaar op de 
brede schoolwebsite geplaatst en komt in de klikborden bij de ingangen te hangen. 
Voor verdere informatie en vragen kunt u terecht bij de brede schoolcoördinator Hester 
Bruinsma,h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl. 06 – 401 80 192. Zij werkt op maandag, 
dinsdag en donderdag en is veelal te vinden in het kantoor van DOCK bij de midden 
ingang. Website: www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand 
 
Kinderboekenweek 6 t/m 17 oktober 
Met de scholen en partners buigen wij ons over het gezamenlijke programma en het 
programma in de wijk in het kader van het thema: ‘Dromen wat je worden wil’. 
Bent u thuis aan het opruimen? Bewaar dan nog even de eigentijdse kinderboeken die u 
mogelijk weg wilt doen. Wij zijn er blij mee tijdens de Kinderboekenweek. Info over 
waar/hoe inleveren volgt via de scholen of via deze nieuwsbrief. 
 
Spelinloop voor ouders met jonge kinderen 
Kletsen en spelen. Om andere ouders met kinderen tussen 0-4 jaar te ontmoeten en 
ervaringen te delen. Vanaf 7 september iedere dinsdagochtend tussen 10.00-12.00 uur op 
Bouwspeeltuin Voorn. Info via DOCK: Chahid El Hadji: 06-59990530 
https://www.dock.nl/aanbod/spelinloop-kletsen-en-spelen/ 
 
Tips: 
Mini-Leidsche Rijn Festival sluit aan bij Oogstfeest Steede Hoge Woerd 
Op zondag 5 september organiseert Cultuur19 het Leidsche Rijn Festival in afgeslankte 
vorm bij het Castellum Hoge Woerd ism Podium Hoge Woerd. Voorstellingen en workshops 
voor kinderen van 2 tot 12 jaar van 10.00-17.00 uur. Info:  www.leidscherijnfestival.nl 
 
Kom je talenten ontdekken bij Petje af Utrecht 
Bij Petje af ontdek je de wereld! Je leert van echte experts over beroepen, gaat erop uit 
naar het museum, reist met het openbaar vervoer en maakt nieuwe vrienden. Je ontdekt 
wat je leuk vindt om te doen en wat er allemaal mogelijk is. Ieder themablok maak je een 
presentatie voor je ouders, broertjes of zusjes over wat jij allemaal hebt geleerd. Petje af is 
dus een kans om nieuwe dingen te ontdekken!  
Het programma van Petje af is op zondag en kost geen geld. We vinden het wel belangrijk 
dat je er altijd bent. Meld je aan via www.petjeaf.nl/meedoen of mail naar utrecht@petjeaf.nl 
 
Masterclass Lichtsculpturen  
Er zijn nog een paar plekjes vrij voor de Masterclass Lichtsculpturen die donderdag 9 sept 
begint. Leer in 8 bijeenkomsten de betoverste sculpturen te maken. 
https://www.beleefleidscherijn.nl/activiteiten-2021/sept-tm-okt-masterclass-lichtsculpturen-
2021/ 
 
DOCK Utrecht/Leidsche Rijn: https://www.dock.nl/utrecht/leidsche-rijn/ 
Sociaal makelaar Jeugd: Dennis Schoonhoven, dschoonhoven@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 F facebook 

 
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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