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De afsluiting van het jaar heeft een andere invulling gekregen nu de scholen en de BSO de 
deuren moeten sluiten en alleen voor noodopvang open zijn. In deze nieuwsbrief een link 
naar ‘kerstige’ films om tijdens de opvang of thuis te bekijken. Ook zijn er bij de tips nog 
een aantal activiteiten voor in de kerstvakantie terug te vinden. Daarnaast een vooruitblik 
op de Duik-op in het Zand en de start van een aantal nieuwe naschoolse activiteiten. 
Iedereen sterkte, fijne weken en een goede start van het jaar 2022 gewenst. Graag zie ik 
ieder van jullie gezond in het nieuwe jaar weer tegemoet! 
 
In deze nieuwsbrief van 16 december kunt u lezen over: 

- Duik-op in het Zand 6 februari 2022 
- Start naschools aanbod januari 2022 
- Verbouwingen, nieuw Buurtcentrum Het Zand 
- Saartje wordt Fantaziehuis 
- Films: obs het Zand en animatie/infofilm Brede School Utrecht 
- Aanbod jongeren Cultuur19 
- 0-100 platform: InUtrecht 
- Utrecht 900 jaar oud in 2022 

Tips 
- Kerstfilms voor in de klas of thuis 
- Familie/Kinderconcerten Internationaal Kamermuziek Festival 
- Winterkost: kindertheatervoorstellingen in de kerstvakantie 
- Winterse proefjes, experimenten en puzzels  

 
Duik-op in Het Zand zondag 6 februari 2022 
Gedurende het schooljaar organiseren wij met onze partners een aantal grote 
gemeenschappelijke activiteiten als: de Kinderboekenweek, de Natuur & Cultuurdag én de 
zomervakantieweek Zandhappen. Traditiegetrouw organiseren wij in januari, bij de start van 
het nieuwe jaar, een culturele zondag voor de wijk, Duik in het Zand genaamd, samen met 
DOCK en Cultuur19. Dit jaar houden wij geen Duik in het Zand maar Duikelen wij op in de 
wijk op zondag 6 februari 2022. Wie weet wel bij u in de straat? 
Houdt de site in de gaten voor verdere informatie: https://bredeschoolutrecht.nl/het-
zand/duik-op-in-het-zand/ 
 
Naschools aanbod 
In de periode na de zomervakantie konden kinderen meedoen aan een aantal geslaagde 
activiteiten als de Bouwmeesters van Professor Loep en de Leesclubs ism de Bibliotheek LR. 
Na de kerstvakantie kan er meegedaan worden aan een aantal nieuwe activiteiten 
als Rugby op de donderdag voor groep 4 t/m 8. Ook kan er weer gedanst worden bij de 
lessen van PM-Dance voor 4-14 jaar op de woensdag. De Tuinbikkels voor groep 5 t/m 8 
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starten op dinsdag 15 maart.  
Info en aanmelden: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/ 
 

 
 
Gezocht houten wijnkistjes 
Zoals hierboven is te lezen starten de Tuinbikkels weer in maart 2022. Voor een activiteit 
tijdens deze Tuinbikkels is de docente op zoek naar houten wijnkistjes waar insectenhotels 
oid van gemaakt gaan worden. Wordt u met een feestpakket verblijd in de vorm van een 
wijnkistje en doet u er verder niets mee, graag nemen wij deze van u over. 
Info: h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl 
 

      
   verbouwing obs het Zand        tuinbakken in voorbereiding 

 
Verbouwingen nieuw Buurtcentrum Het Zand 
De verbouwing van het pand, het gedeelte van obs het Zand, vordert gestaag. Al staat de 
komst terug naar het pand van obs het Zand gepland voor rond de meivakantie, de 
verbouwing van het welzijnsgedeelte, in het midden van het pand, gaat al na de 
krokusvakantie beginnen. Er zal gewerkt worden aan heel nieuw buurtcentrum. 
Buurtcentrum Het Zand bestaat sinds 2006 en is een levendige accommodatie. Partners en 
maatschappelijke organisaties zijn er actief. Er zijn activiteiten voor bewoners en bewoners 
organiseren zelf ook allerlei activiteiten. Tijdens de verbouwing zal het Buurtcentrum 
gesloten zijn. Naar verwachting opent het nieuwe buurtcentrum vanaf september haar 
deuren.  
Activiteiten als Linedance, Chinese dans en Kickboksen voor jeugd zullen, zo lang als 
mogelijk, wel blijven doorgaan in de theaterzaal. Het spreekuur van de Buurtpsycholoog zal 
vanaf 1 maart in buurtcentrum Hoge Weide plaats vinden. Ook tijdens de verbouwing 
blijven de sociaal makelaars bereikbaar!   
De Tafelbostafel en de planten in de Hortus krijgen een nieuwe bestemming bij de diverse 
partners. 
Wat kunt u na de verbouwing zoal verwachten: 

• Een gezellige huiskamer voor de buurt waar de koffie klaarstaat, waar u een potje 
kunt biljarten of een praatje kunt maken  

• Een ruime keuken die uitnodigt om samen heerlijke gerechten te maken 
• Een schitterende theaterzaal, inclusief licht en geluid 

Dagen Tijdstip Activiteit Leeftijd Start Proefles Locatie Docent/Organisatie

Dinsdag 15.30-16.30 Toneel 5 t/m 8 jaar 18-jan 18-jan ruimte 2 /theaterzaal Theaterschool Utrecht

16.30-17.30 Toneel 9 t/m 12 jaar 18-jan 18-jan ruimte 2 /theaterzaal Theaterschool Utrecht

Dinsdag 15.30-17.00 Tuinbikkels groep 5 t/m 8 15-mrt Buurttuin/schooltuin Marjo/Verena ism BSHZ

Woensdag 15.00 Dans 4-7 jaar 26-jan 19 jan Theaterzaal PM-Dance

16.00 Dans 7-10 jaar 26-jan 19 jan Theaterzaal PM-Dance

17.00 Dans 10-14 jaar 26-jan 19 jan Theaterzaal PM-Dance

Donderdag 15.30-16.30 Rugby groep 4 t/m 8 27-jan 20-jan gymzaal rechts Mathieu (SportUtrecht)

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

Naschools aanbod Brede School Het Zand vanaf januari 2022 (ovb van wijzigingen)

https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/
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Ook u bent welkom in het buurtcentrum voor het organiseren van activiteiten. Neem voor 
meer informatie contact op met: Dennis Schoonhoven, 06-59917673 
/ dschoonhoven@dock.nl 
Buurtpsycholoog LR: https://buurtpsycholoog.nl/Home/ 
 
Saartje wordt Fantaziehuis  
Saartje is onderdeel van The Learning Community, een organisatie van in totaal 9 
verschillende kinderopvangorganisaties. Samen met 600 medewerkers zorgen we elke dag 
voor zo’n 5.000 kinderen verspreid over meer dan 60 vestigingen voor kinderdagopvang, 
buitenschoolse opvang en peuteropvang in Midden-Nederland.  
Vanaf 1 januari 2022 gaan we samen verder onder de naan Fantaziehuis en bundelen wij 
onze krachten. Zo houden we meer tijd en aandacht over voor waar het uiteindelijk om 
gaat: de ontwikkeling van onze kinderen. 
Kijk eens op: https://fantaziehuis.nl 
 
Diverse films 
Filmeducatie groepen 8 obs het Zand 
Ook dit jaar hebben de twee groepen 8 weer meegedaan om een film te maken over de 
kinderrechten in het kader van het Kinderrechten Film Festival, Hollywood in de klas voor 
Unicef. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mAogFJLt2Ys&feature=youtu.be 
Animatiefilm Brede School Utrecht 
Er is een informatiefilm gemaakt om kort te duiden waar een Brede School voor staat. In de 
vorm van een animatiefilm wordt een kind van 2 tot 12 jaar gevolgd en langzamerhand met 
medewerking van alle partners/ouders haar/zijn schreden in het vervolgonderwijs met een 
gevuld rugzakje kan zetten. 
De film is te vinden op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=f1LbBDOV8CE en op 
de homepagina van de brede schoolwebsite: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/  
Graag horen wij wat u ervan vindt!  
Kerstactiviteit Schaapskooi Park Groot Zandveld: https://youtu.be/LRhKccGnE54 
 
Cultuur19 heeft ook veel aanbod voor jongeren! 
Wij kennen Cultuur19 voornamelijk van de gezamenlijke activiteiten/projecten voor 
kinderen, zoals de Natuur&Cultuurdag en Zandhappen en natuurlijk het Leidsche Rijn 
Festival. Maar onder de naam KLUB19 wordt er programma gemaakt voor en mét jongeren 
vanaf 12 jaar? Zoals de bandwedstrijd De Grote Prijs van Leidsche Rijn. 
De finale van deze Grote Prijs van Leidsche Rijn is vrijdag 17 december vanaf 20.00 uur 
via live stream te volgen: bit.ly/KLUB19youtube (subscribe en meld je aan om een 
herinnering te krijgen). 
Op zaterdag 22 januari 2022 organiseert KLUB19 Podium Takeover in Podium Hoge 
Woerd. Tijdens Podium Takeover zullen zoveel mogelijk jonge makers (12-19 jaar) op het 
podium te zien zijn in één fantastische voorstelling. 
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0-100 platform: InUtrecht 
Stedelijk wordt er gewerkt aan het oprichten van een 0-100 platform. Om het sport- en 
cultuuraanbod in Utrecht inzichtelijk en compleet te maken waardoor jong en oud in Utrecht 
kunnen deelnemen aan activiteiten. Juist ook diegene die dat het meeste nodig hebben. 
Met als resultaat: één platform in Utrecht die het aanbod inzichtelijk maakt en aanbieders in 
de stad en doelgroep samenbrengt. 
Als pilot zal eerst de basisschooljeugd in drie wijken (waaronder Leidsche Rijn) kennis 
kunnen maken met het aanbod (sport en cultuur). Wordt vervolgd. 
 
Utrecht 900 jaar oud in 2022 
‘Op 2 juni 1122 gaf keizer Hendrik V stadsrechten aan Utrecht en een stad was ‘geboren’. 
We zijn hierdoor een van de oudste steden van Nederland. Dit gaan we vieren met een 
mooi programma voor, door en met zoveel mogelijk Utrechters. We doen dit van de 
Stadsdag op 2 juni 2022 tot en met Sint Maarten op 11 november 2022. Het thema van 
onze verjaardag is ‘Stad zonder muren’: open, gastvrij en met elkaar verbonden’. 
Dit viert Utrecht graag samen met u. Hebt u een goed idee? Vraag hiervoor subsidie aan: 
https://pki.utrecht.nl/Loket/product/2ba89f76511f4df18ae3dd47cce46dd9 
 
Tips 
Kerstfilms voor in de klas of thuis 
Netwerk filmeducatie (Eye Amsterdam) heeft een aantal leuke kerstfilms klaargezet om met 
de klas (of thuis?) te kijken tijdens de laatste dagen van het jaar!  

Bekijk kerstfilms > 

 

Familie/Kinderconcerten Internationaal Kamermuziek Festival 
in vier Utrechtse bibliotheken is er de gratis kindervoorstelling Tussen de Lijntjes.  
In TivoliVredenburg (voor kinderen t/m 12 jaar gratis) is er de tekstloze voorstelling Ring-
Ring waarbij livemuziek, poëtische lichtbeelden en theater versmelten tot een filmisch 
sprookje en de muziekvoorstelling De Nachtegaal en de Keizer met Karin Strobos in de 
hoofdrol. Of ze kunnen de Grote Pinguïn en Bananenshow bezoeken.  
https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/?category=familie&gclid=EAIaIQobChMIgrfs2uDg9
AIVBdZ3Ch0Zjgb8EAAYASAAEgKy4fD_BwE 
 
Winterkost: kindertheatervoorstellingen in de kerstvakantie 
Tijdens Winterkost zijn er in De Lieve Vrouw in Amersfoort, Theater Kikker en Bibliotheek 
Neude in Utrecht en Podium Hoge Woerd in Leidsche Rijn volop mooie, hartverwarmende 
en avontuurlijke voorstellingen te zien. Neem een greep uit het programma, stap het theater 
in en geef je ogen de kost! Info: https://jeugdtheaterindevakantie.nl/winterkost/ 
 
Winterse proefjes, experimenten en puzzels  
van Mad Science in hun winter doeboek: https://magazine.mad-science.nl/winter/home/ 
 
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 
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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 


