
Programma Natuur & Cultuurdag Brede School Het Zand 2022 

voor kinderen uit de wijk van 2 - 12 jaar 
 

WOENSDAG 1 JUNI 2022 12.30–15.00 UUR 

thema Metamorfose, van rups naar vlinder 
 

                                                                    
                           De VrijstaatKeet         Insectenhotel         Zaadbom         Schaapskooi            Voorlezen             Lachspiegels 

 

 
Buiten rondom pand Brede School Het Zand, Pauwoogvlinder 20 

- Kom Keten bij De Vrijstaat: bij de KunstKeet maak je een vuurvogel die uit haar eigen 

as herrijst. Bij de TheaterKeet verander je in een dier dat uiteten gaat. Bij de KookKeet 

transformeer je verschillende groentes tot dips en salsa voor bij de tortilla chips.  

- Met bamboestokken en elastieken een gezamenlijke constructie creëren, va 13.00 uur 

- Etenskraam met pannenkoeken (1€), chips (0,50€) en limonade (gratis voor kinderen) 

- Informatiekraam met stempelkaart, informatie en EHBO 

Speellokaal Arcade 13.30 uur 

- Firma Kluit speelt de voorstelling Zandhonger 2,5+. In Zandhonger probeert Luus de 

wereld vorm te geven door te mijmeren, filosoferen en verbeeldt zich dat voorwerpen 

iets anders zijn. De wereld is een leeg blad en zij beschildert het. 

Tuin (Buurttuin Johanniterveld, Vogelvlinderweg 50) 

- Lachspiegels, loop langs de spiegels en onderga een transformatie 

- Maak een zaadbom Utrecht Natuurlijk en laat een zaadje uitgroeien tot kleurige bloem 

- Kom zagen en boren bij Wunderle en verander een blikje in een insectenhotel 

- Theatrale voorleessessie 'Rupsje Nooitgenoeg' van Marianne van Houten met beweging 

en liedjes over hoe rupsen vlinders worden! Om 13.00,13.30, 14.00 en 14.30 uur 

- Fleur de wijk op door een vlinderansichtkaart te kleuren die in de wijk verspreid wordt  

- Tover met verf en penseel de mooiste vlinders, vanaf 13.00 uur 

Park Groot Zandveld 

- Sport&Spel met SportUtrecht 

- Schaapskooi Park Groot Zandveld 

• doorlopende film ‘De boot op de Rijn’ over Romeinse opgravingen Leidsche Rijn 

• woordzoeker puzzel 

• verhaal, over een verstopt Romeins Castellum in Groot-Zandveld 

• workshop natvilt/wol door Nadia van Dress and More 

Neem je lunch en picknickkleed mee en vergeet niet je stempelkaart bij de informatiekraam op te 

halen! Activiteiten zijn gratis! Voor eten en drinken betaal je contant met gepast geld. Bij slecht weer 

trekken de activiteiten waar mogelijk naar binnen. Programma ovb van wijzigingen. 

Brede School Het Zand heet je welkom! Pauwoogvlinder 20 3544 DB Utrecht 

Rondom pand Brede School Het Zand, op de Buurttuin Johanniterveld en in het park. 
 
Partners Brede School Het Zand: Cultuur19, DOCK, Fantaziehuis Kinderopvang ‘t Zand, Montessorischool Arcade, 
Obs het Zand en Gro-Up Peuteropvang ‘t Zand.Ism Steede Hoge Woerd, Schaapskooi Park Groot Zandveld, 
SportUtrecht, De Vrijstaat en het AVVN. Met een bijdrage uit het initiatievenfonds van de Gemeente Utrecht. 
Informatie: www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand https://bit.ly/3kYXius of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl 
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