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Nu de scholen zijn opgestart en de inschrijving voor de naschoolse activiteiten nog 
binnendruppelen kijken wij alweer vooruit naar ons programma tijdens de landelijke 
Kinderboekenweek van 6 t/m 17 oktober 2021. Hieronder leest u er meer over. 
 
In deze nieuwsbrief van 23 september kunt u lezen over: 

- Dennis Schoonhoven, sociaal makelaar jeugd 
- Naschools aanbod 
- Kinderboekenweek 6 t/m 17 oktober 

 
Voorstellen 
Wij zijn blij dat wij op Brede School Het Zand Dennis als sociaal makelaar jeugd binnen ons 
kernteam mogen verwelkomen. Dennis zal zich onder andere ook met de wijkkinderraad 
bezig gaan houden. 
Even voorstellen: Ik ben Dennis Schoonhoven en vanaf 1 september actief als sociaal 
makelaar jeugd in Leidsche Rijn bij Stichting DOCK. Ik volg hiermee Simone van der Sluijs 
op.  
Sociaal makelaars versterken de samenleving. Samen met de bewoners zijn wij de oren en 
ogen van de buurt en ondersteunen initiatieven. Wij werken veel samen, bijvoorbeeld met 
sport-en cultuurverenigingen.  
Ik zal regelmatig te vinden zijn in Het Zand. Een keer een praatje maken? Bel me gerust of 
kom langs op Het Zand. 
Contact: dschoonhoven@dock.nl / 06-59917673 
 
Naschools aanbod 
De leesclubs in samenwerking met Bibliotheek Leidsche Rijn zijn al twee weken bezig en 
daar horen wij enthousiaste geluiden over. De meeste andere activiteiten starten volgende 
week. Bij een aantal activiteiten (Bouwmeesters 8+ op maandag, Theater/Toneel op 
dinsdag, Korfbal groep 1 en 2 op vrijdag en Avonturenclub va groep 5 op vrijdag) zijn nog 
plaatsen beschikbaar. Kijk hiervoor op: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/ 
 
 

          
 Dennis Schoonhoven     Bouwmeesters                       Avonturenclub  
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Feestprogramma Kinderboekenweek woensdag 6 t/m zondag 17 oktober 2021 
DOCK, Cultuur19 en Brede School Het Zand/De Klimroos hebben de handen ineen 
geslagen om gedurende de tien dagen van de landelijke Kinderboekenweek een 
feestprogramma voor de kinderen in de wijk te organiseren. Tien dagen een afwisselend 
programma vol activiteiten voor kinderen van 2 – 12 jaar in het kader van het thema.  
Het gratis programma vindt plaats op verschillende plekken in de wijk. 
De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van Worden wat je wil waarbij kinderen alle 
beroepen kunnen worden die ze willen en alvast kunnen dromen over later. 
Zie: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/kinderboekenweekfeest-6-17-oktober-dromen-
wat-je-worden-wil/ 
        

 
DOCK Utrecht/Leidsche Rijn: https://www.dock.nl/utrecht/leidsche-rijn/ 
Sociaal makelaar Jeugd: Dennis Schoonhoven, 06-59917673, 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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