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In deze nieuwsbrief van 22 maart kunt u lezen over: 

- Planning activiteiten Brede School Het Zand 
- Avonturenclub Het Zand/Parkwijk start  
- Tuinbikkels van start  
- Buurtsportclub Rijnvliet 6-14 jaar start dinsdag 29 maart 
- Planten Hortus mogen meegenomen worden 
- Publiciteit partners brede school 
- Gratis menstruatieproducten 
- Taalondersteuning 
- Bereikbaarheid brede schoolcoördinator 

 
Planning activiteiten Brede School Het Zand 

- dinsdag 10 mei start sportactiviteit op het kunstgrasveld olv Mathieu (SportUtrecht) 
- maandag 16 mei start Avonturenclub olv Verema Willemse 
- woensdag 1 juni dag van Natuur & Cultuur met thema Metamorfose 
- vakantieprogramma Zandhappen dinsdag 12 t/m donderdag 14 juli 

 
Avonturenclub Het Zand/Parkwijk start maandag 16 mei 15.00-16.30 uur 
De avonturenclub is een naschoolse activiteit ism de Brede School. We gaan met elkaar 
avonturen beleven in de wijk. Van hutten bouwen, een vuurtje stoken, broodjes bakken, 
beestjes zoeken tot pijl en boog maken. Vies worden hoort er natuurlijk bij! 
locatie voor verzamelen/afsluiten: Buurttuin Johanniterveld,Vogelvlinderweg 50. 
data: maandag 16, 23, 30 mei en 13, 20, 27 juni 2022 
voor: groep 5 t/m 8, max 10 kinderen 
tijd: verzamelen vanaf 14.50 uur, vertrek om 15.00 uur tot 16.30 uur 
kosten: gratis voor kinderen van obs het Zand/De Klimroos/ Arcade en voor kinderen met 
een U-pas. Overige kinderen: 25€ 
door: Verena Willemse (Wunderle) ism Utrecht Natuurlijk.  
aanmelden: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/ 
 
Tuinbikkels van start gegaan op 15 maart jl 
De naschoolse Tuinbikkelgroep is afgelopen dinsdag voortvarend van start gegaan met 12 
kinderen van verschillende scholen uit de wijk. Helaas hebben wij ook nu weer een aantal 
kinderen moeten teleurstellen.  
De eerste aardappels en uien zijn gepoot, tuinbonen geplant en bietjes en radijs gezaaid. 

https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/
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Nu wachten tot het opkomt. De zon schijnt overdag maar ’s avonds ligt de temperatuur 
soms tegen het vriespunt. Middels een vliesdoek worden het nieuwe plantgoed beschermd. 
Deze en volgende week weer nieuwe werkzaamheden in en om de tuinbakken. 
  
Buurtsportclub Rijnvliet: voetbal-rugby-hockey-tennis voor 6-14 jaar van 29 maart t/m 
28 juni iedere dinsdag van 17.00-18.00 uur is er een nieuwe ronde van de Buurtsportclub 
Rijnvliet. De 4 aangesloten verenigingen URC, SV Nieuw Utrecht, HC Rijnvliet en PVDV 
organiseren sportspecifieke trainingen. Op deze manier leren de kinderen de sport en de 
sportvereniging kennen. Info/inschrijven: www.tinyurl.com/buurtsportclubrijnvliet  
Vragen: tom.linssen@sportutrecht.nl, 06 – 10050363. 
 
Planten Hortus mogen meegenomen worden 
De Hortus van de brede school stond altijd vol mooie planten. Door de aanstaande 
verbouwing moesten wij voor deze planten elders een nieuwe thuis vinden. Voor de meeste 
planten is dit gelukt maar voor de hele grote, waaronder een aantal Goudpalmen, zoeken 
wij nog een goed nieuw thuis. Mocht er iemand uit de buurt of elders er één of meer willen? 
Tijdens de openingstijden kan er gekeken en meegenomen worden. Zolang ze er nog staan 
want op een gegeven moment staan ze voor de aannemer in de weg en worden zij weg 
gedaan. 
Let op: de planten zijn zwaar en groot en hebben door de afgelopen periode wel wat 
verzorging nodig. 
 
Publiciteit partners brede school 
Op een mooie manier zijn partners van de brede school in de publiciteit geweest. 
Obs het Zand in de Var met het resultaat van de leerlingenactie voor Unicef, ook in de Var 
een verslag van de eerste Wijkkinderraadbijeenkomst olv DOCK en een artikel in het 
lentenummer van De Tuinliefhebber van het AVVN over de Buurttuin Johanniterveld met 
als mooie titel: leuker dan een pretpark. 
Vind u het leuk deze artikelen terug te lezen? Kijk op: https://bredeschoolutrecht.nl/het-
zand/blog/nieuws/ 
 
Gratis menstruatieproducten 
In Leidsche Rijn zijn op onderstaande locaties gratis menstruatieproducten op te halen: 
Utrecht - Buurtcentrum Bij de Buren 
Utrecht - Buurtcentrum Hoge Weide 
Utrecht - Bouwspeeltuin Voorn 
En wie weet straks na de verbouwing misschien ook in Buurtcentrum Het Zand. 
 
Taalondersteuning 
Taal Doet Meer biedt taalondersteuning in samenwerking met de bibliotheek Utrecht. 
https://www.bibliotheekutrecht.nl/informatiepunt/informatiepunt-taal.html 
https://www.taaldoetmeer.nl/wat-doen-we/activiteiten-volwassenen/taalcafe/ 
Online Taalcafé 
Elke woensdag tussen 16:30 en 17:30 uur kun je meedoen met het Online Taalcafé! 
Deelnemen aan het Taalcafé kan via deze link. Je hoeft je niet van te voren aan te melden. 
Taalcafés van Taal Doet Meer 
In de Taalcafés die Taal Doet Meer organiseert gaan vrijwilligers en deelnemers elke week 
kleine groepjes in gesprek. Er wordt over veel verschillende onderwerpen gesproken. 
Familie, sport, gekke spreekwoorden of een bijzondere hobby; alles komt voorbij. Sommige 
vrijwilligers en deelnemers doen iedere week mee, anderen wanneer het hen uitkomt. Er is 

http://www.tinyurl.com/buurtsportclubrijnvliet
mailto:tom.linssen@sportutrecht.nl
https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/blog/nieuws/
https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/blog/nieuws/
https://www.dock.nl/buurtcentrum-bij-de-buren-parkwijk/
https://www.bibliotheekutrecht.nl/informatiepunt/informatiepunt-taal.html
https://www.taaldoetmeer.nl/wat-doen-we/activiteiten-volwassenen/taalcafe/
https://www.taaldoetmeer.nl/wordpress2/wp-content/uploads/2021/02/2021-Online-Taalcafe-Flyer.pdf
https://zoom.us/j/92519212605?pwd=NFJKbC9ONHIzU2xCRDhLdjAyUjVwZz09
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altijd een vrijwillige coördinator aanwezig die rondloopt, vragen beantwoordt en aanschuift 
bij verschillende tafels. Je kunt gewoon binnen lopen en je hoeft je niet vooraf aan te 
melden. 
Taalcafé Leidsche Rijn 
Maandag 14:00 – 16:00 uur 
Bibliotheek Leidsche Rijn, Brusselplein 2 
 
Bereikbaarheid brede schoolcoördinator 
U kunt mij, Hester Bruinsma brede schoolcoördinator, als vanouds nog steeds bereiken via 
de mail h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl en het telefoonnummer 06 – 401 80 192.  
Ook al zal ik door de verbouwing van het welzijnsgedeelte op verschillende plekken in de 
wijk ‘kantoor gaan houden’ ik zal regelmatig ook in/om de Pauwoogvlinder aanwezig zijn. 
 
 
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 – Fantaziehuis Kinderopvang en Buitenschoolse opvang - Cultuur19 – Gro-up 
Kinderopvang 
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