Zandhappen 2022
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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 blikken wij terug op de zomervakantie, nemen wij u mee in wat de
brede school nu is, vertellen wij u graag over activiteiten in de wijk 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 25 augustus kunt u lezen over:
- Terugblik zomervakantieactiviteit Zandhappen en ZomerAvonturenclub
- Naschools (wijk-) aanbod
- Kinderboekenweek 5 t/m 16 oktober
- Leidsche Rijn Festival zondag 28 augustus
- Wijkproeverijen DOCK in de wijk
- Wat is de brede school?
Vraag
- Gezocht: Big Brothers en Big Sisters!
Terugblik zomervakantieactiviteit Zandhappen
In de eerste zomervakantieweek waren er gedurende drie dagen steeds afwisselende
activiteiten georganiseerd tijdens Zandhappen op Buurttuin Johanniterveld door de Brede
School, DOCK, Cultuur19 en samenwerkende (wijk-) organisaties.
De kleintjes vermaakten zich onder andere bij de Modderkeuken, het verven en bij
de voorleesactiviteit van Marianne van Houten. De vakantie werd helemaal echt ingeluid
met de muziekvoorstelling ‘Herrie in de tent’.
De oudere kinderen werden uitgedaagd bij de inspirerende workshops van Wunderle en
De Vrijstaat. Bij de djembéworkshop kon jong en oud naar hartenlust trommelen. En bij
de timmerworkshops van Helweg en LaCruz waren niet alleen de kinderen (jong en oud)
aan het timmeren maar ook de volwassenen. Het ene na het andere mooie beest kwam uit
het hout tevoorschijn. Op woensdag kon iedereen genieten van een ijsje van IJs van Heijs.
De Schaapskooi had een verrassing met ponyrijden en bij SportUtrecht werd er, ondanks
de hitte, fanatiek gesport op het voetbalveld.
Zandhappen werd donderdag 14 juli afgesloten met de dansvoorstelling Squad! waarna
alle aanwezigen ook de eigen dansmoves konden uitproberen.
https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/terugblik-geslaagd-zandhappen-12-14-juli-2022/
Terugblik ZomerAvonturenclub
Tien kinderen beleefden met Verena mooie avonturen in de zomervakantie. Alle extremen
hebben de kinderen meegemaakt (hitte en enorme regen). Ook in het najaar start er weer
een reguliere Avonturenclub op maandag 10 oktober 15.00 uur.
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ZomerAvonturenclub

Freerunnen

Sport op Rijnvliet

Naschools (wijk-) aanbod
In de week van 19 september hopen wij jullie weer een wijksportaanbod te kunnen doen.
Daarnaast kan ik al melden dat er op maandag 10 oktober een nieuwe Avonturenclub
start voor kinderen van groep 5 t/m 8 en met Bibliotheek Leidsche Rijn zijn wij in overleg
over het starten van nieuwe Leesclubs na de herfstvakantie.
In-Utrecht
Kunt u hier niet op wachten, kijk ook op https://www.in-utrecht.nl/. Het is de bedoeling dat
hier binnenkort al het sport en cultuur aanbod voor kinderen (én volwassenen) in de wijk/de
stad te vinden is.
Freerunnen vanaf 7 jaar
Nieuw in de wijk: https://parkourculture.nl/ . Ieder dinsdag in gymzaal Verlengde
Houtrakgracht tussen16:00 -18:00 uur. Je kunt je opgeven voor twee gratis proeflessen.
Sportaanbod op Sportpark Rijnvliet, Rijnvliet 3-5
Multisportvereniging Rijnvliet 6 – 10 jaar
start woensdag 7 september 16:30 - 17:30 uur
voor: 6-10 jaar
kosten: 100 euro voor een heel schooljaar
info en inschrijfformulier Multisportvereniging Rijnvliet: http://tinyurl.com/MSV-Rijnvliet
Buurtsportclub Rijnvliet
start: dinsdag 13 september 2022 - 13 december 2022 tussen: 17.00-19.00 uur
Iedere drie weken wordt er een nieuwe sport aangeboden
kosten: €15,- in totaal (€1,50 per les), U-pas €10,- (€1,- per les).
info en inschrijfformulier Buurtsportclub Rijnvliet: http://tinyurl.com/Buurtsportclub-Rijnvliet
Contactpersonen:
Mathieu Fuma (mathieu.fuma@sportutrecht.nl of 06-44967111)
Tom Linssen (tom.linssen@sportutrecht.nl of 06-10050363
Kinderboekenweek 5 t/m 16 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: ‘Gi-Ga Groen’
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.
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Leidsche Rijn Festival zondag 28 augustus in Castellum Hoge Woerd
Cultuur19 organiseert weer het Leidsche Rijn Festival op zondag 28 augustus. Gedurende
de dag zijn er van 10.00 tot 17.00 uur tal van theatervoorstellingen, muziekoptredens en
workshops te vinden voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Het festival is gratis toegankelijk.
Meer info en het programma op www.leidscherijnfestival.nl.

4Beat speelt Knallen! op het Leidsche Rijn Festival (foto Lucas van Merwijk)

Wijkproeverij DOCK

Wijkproeverijen DOCK in de wijk
Altijd al willen weten wat er leeft, speelt en te doen is in de wijk waar je woont? Of ben je op
zoek een activiteit, ondersteuning of contact? DOCK organiseert samen met bewoners en
partnerorganisaties Wijkproeverijen.
Donderdag 25 augustus 11.00 – 14.00 uur staat het DOCK team Leidsche Rijn op de
markt op het Brusselplein in Leidsche Rijn Centrum. Naast uiteraard informatie, koffie, thee,
lekkere hapjes zijn er ook miniworkshops mozaïeken en Tai Chi. We richten ons specifiek
op de 55-plussers in de wijk, maar uiteraard is eenieder welkom.
Dinsdag 20 september wijkproeverij in Het Zand, bij La Sabia
Info: Jeroen Ouwerkerk (sociaal makelaar DOCK) 06 53812649 jouwerkerk@dock.nl
Wat is de Brede School?
Binnen Brede School Het Zand werken montessorischool Arcade, openbare basisschool
het Zand, Fantaziehuis Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang, Cultuur19, DOCK en
gro-up peuteropvang, 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
activiteiten georganiseerd voor kinderen en volwassenen. Met een breed en gevarieerd
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programma onder en na schooltijd. De activiteiten worden op de brede schoolwebsite
geplaatst en worden via de nieuwsbrieven/sociale media/pers verspreidt.
Als de verbouwing van het gehele pand straks klaar is hopen wij ieder ook in de huiskamer
van de buurt (Buurtcentrum Het Zand/DOCK) weer te mogen ontmoeten.
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, woensdag of donderdag. Website: www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand
Vraag
Gezocht: Big Brothers en Big Sisters!
Big Brothers Big Sisters Utrecht is een mentor/maatjesprogramma voor kinderen en
jongeren (6-18 jaar) die leven in gezinnen die moeten rondkomen van een
minimuminkomen. Het community based programma houdt in dat een vrijwilliger tenminste
1 uur per week, voor minimaal 1 jaar iets onderneemt met het kind of jongere. Zo ontstaat
een vertrouwensband en help je hun horizon te verbreden. Voor meer
informatie zie: www.bbbsutrecht.nl
Wij zoeken Big Brothers en Big Sisters!
Wij zoeken betrokken volwassenen (vanaf 21 jaar), die een positieve bijdrage willen leveren
aan de kwaliteit van leven en de ontwikkeling van een kind in een kwetsbare situatie. De
vrijwilliger onderneemt wekelijks iets met het kind/jongere waaraan beiden plezier beleven.
Dit kan zijn: samen voetballen, een spelletje doen, knutselen, naar de speeltuin of een
museum, of juist kletsen en wandelen. Vrijwilligers worden vooraf grondig gescreend en
krijgen trainingen en begeleiding door deskundige medewerkers, zodat de match tussen
kind en vrijwilliger succesvol en duurzaam verloopt.

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 - Fantaziehuis kinderopvang en buitenschoolse opvang - Cultuur19 – gro-up
Peuteropvang
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