Gi-ga-groen!
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De Kinderboekenweek met als thema Gi-ga-groen! staat voor de deur. Ook bij ons én
in de wijk worden er tal van activiteiten in deze week georganiseerd. U leest er, naast ander
nieuws, in deze nieuwsbrief meer over.
In deze nieuwsbrief van 29 september kunt u lezen over:
- Kinderboekenfeest woensdag 5 oktober 12.30 – 14.00 uur in Het Zand
- Samen op leesavontuur! Doe jij mee met de leesclub? Start dinsdag 11 oktober
- Avonturenclub start maandag 10 oktober (VOL)
- Bouwspeeltuin Voorn vrijdag 7 oktober 14.30 – 16.00 uur: workshop
- Steede Hoge Woerd: zondag 2 oktober 2022: 3x feest op Steede Hoge Woerd
- Korte terugblik Wijkproeverij Het Zand
- Opening oudercafé vrijdag 4 november 10:30 uur
Tips
- Zaterdag 15 oktober magisch kinderconcert Harmonieorkest Vleuten
- Kortje Kunst: een podcast-route langs openbare kunst in Utrecht
- Taalwandeling in Leidsche Rijn vrijdag 7 oktober tussen 13.30 en 15.30 uur
Kinderboekenfeest woensdag 5 oktober 12.30 – 14.00 uur in Het Zand
Dompel je onder in spannende verhalen bij de theatrale voorleesactiviteiten van Marianne
van Houten of verwonder je over de kracht van een gedicht over de natuur. Met Marije
Uijtdehaage maak je zelf dit gedicht op een raamsticker om thuis voor het raam te hangen.
Ga met een loep op zoek naar allerlei bodemdiertjes of geniet van de smaak van een
groene appel bij de appelkraam. Natuurlijk kun je ook volop grasduinen tussen de tweedehands kinderboeken of je Gi-ga-groen laten schminken. Dit alles en meer. Kom in het groen
en ga met ons op avontuur!
Entree is gratis. Activiteiten, 2ehandsboeken, eten en drinken zijn vanaf 0,50 cent (1 strip)
te verkrijgen. Strippenkaarten zijn op de dag zelf vanaf 8.15 uur te koop in eenheden van 2
en 4 euro. Graag gepast geld meenemen.
De opbrengst wordt ingezet om het Groene Schoolplein nog groener te maken!
Adres: obs het Zand, Pauwoogvlinder 20, ingang aan kant Park Groot Zandveld.
Datum en tijd: woensdag 5 oktober 2022 van 12.30 – 14.00 uur. Iedereen welkom!
Heb je nog actuele, bruikbare kinderboeken? Lever ze in bij obs het Zand!
Samen op leesavontuur! Doe jij mee met de leesclub? Start dinsdag 11 oktober
Zit jij in groep 4/5 of 6/7? Ben jij gek op lezen? Vind je het leuk om te praten over
boeken en verhalen? Wil je nieuwe boeken ontdekken? Kun jij alle 5 keer aanwezig zijn?
Schrijf je dan in voor de leesclub van de bieb ism Brede School Het Zand via:
https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/
Wanneer: dinsdag 11 en 18 oktober, 1, 8 en 15 november
Tijd groep 4/5: 14.45 – 15.45 Tijd groep 6/7: 16.00 – 17.00 Maximum: 10 per groep
Locatie: obs Het Zand, Pauwoogvlinder 20 Kosten: Gratis
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Avonturenclub (ism UtrechtNatuurlijk/Wunderle): start maandag 10 oktober
(zie https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/) Deze is helaas al volgeboekt.
Bouwspeeltuin Voorn vrijdag 7 oktober 14.30 – 16.00 uur: workshop
Kinderboekenweek. Vragen: Djara Friendrijk, 06-59997683, dfriendrijk@dock.nl
Akkrumerraklaan 31 https://nl-nl.facebook.com/bouwspeeltuinvoorn/
Steede Hoge Woerd: zondag 2 oktober 2022: 3x feest op Steede Hoge Woerd
Oogstfeest, Bodemdierendag en Dierendag! 10.00 – 17.00 uur
Info: https://www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten/oogstfeest-op-steede-hoge-woerd-2okt/

Leesclub

Bouwspeeltuin Voorn

Feest Steede Hoge Woerd

Wijkproeverij Het Zand

Korte terugblik Wijkproeverij Het Zand
Dinsdag 20 september werd er buiten voor La Sabbia een 'Wijkproeverij' 55+ gehouden.
De Wijkproeverij "Het Zand" is door verschillende partners positief ervaren. Bewoners van
La Sabbia en omgeving hebben contacten met elkaar gelegd en er is informatie
uitgewisseld over wat er in de buurt voor ouderen te doen is. De muziekact van The
Sunshine Society zorgde voor een vrolijke noot.
Nu het Buurtcentrum Het Zand nog in verbouwing is hebben verschillende
partners/bedrijven de bewoners een ontmoetingsplek aangeboden. 1 van de partners is,
Alexandra van der Vis-Kruijswijk van de schaapskooi is één van die partners.
Elke dinsdagochtend kunnen bewoners van 10.00-12.30 uur op de koffie bij de
schaapskooi. Koffie kost €1.
Opening oudercafé vrijdag 4 november 10:30 uur
Welkom bij ons netwerk van gezinnen in Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern: LR-ouders
Connected, onderdeel van het netwerk “Ouders van Betekenis” – een groeiende community
van, voor en door ouders. We zetten ons in om verbinding te creëren tussen ouders /
gezinnen, zodat er een levendige community ontstaat met ouders uit alle landen en
culturen die LR rijk is.
Ouder-café - Vrijdag 4 november 10:30 u opening van ons “ouder-café” en
- Vrijdag 11, 18, 25 nov. 10:30 u welkom voor koffie / thee en iets lekkers.
Baby’s en peuters zijn ook welkom. Inloop om te ontmoeten, te delen,
lachen, helpen, experimenteren, luisteren, uit te wisselen of gewoon te zijn.
Lezingen In oktober/november organiseren we lezingen. Info hierover volgt later.
Locatie We kunnen de komende tijd gebruik maken van een eigen lokaal in OBS Het Zand
Pauwoogvlinder 18, 3544 DB Utrecht – ruimte 1.08 (naast de schoolbibliotheek).
Voor contact en vragen (leuk als je met ons mee wilt denken om dit netwerk verder vorm te
geven!) leidscherijnouders@gmail.com , http://www.leidscherijnouders.nl
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Tips
Zaterdag 15 oktober organiseert Harmonieorkest Vleuten in de CultuurCampus een
magisch concert voor en door kinderen: de Jeugdproms!
Een vliegend tapijt, elfjes, tovenaars, een wereld van snoep....
Droom jij ook graag weg bij fantasieverhalen of verzin je ze misschien zelf?
Luister, zing en speel mee met liedjes uit o.a. Harry Potter, Alladin en Jungle Book.
Dit kinderconcert is voor publiek van ca. 3 t/m 12 jaar, maar natuurlijk mogen je ouders,
opa's, oma's etc. ook mee.
Graag zien we je voor het concert al bij het voorprogramma. Daar kun je deelnemen aan
leuke activiteiten die je zintuigen prikkelen en mag je je fantasie de vrije loop laten.
Toegang: 5 euro (kinderen t/m 2 jaar gratis)
Kaarten zijn te bestellen via deze link.

Kortje Kunst: een podcast-route langs openbare kunst in Utrecht.
Rond het Berlijnplein is alles in beweging. Waarom is er een gigantische vogel
neergestreken op de parkeergarage? Wat is het idee achter het paviljoen bij de Vrijstaat,
gevormd uit twee geometrische witte blokken? En wat voor bijzonders speelt zich af bij
Raum? Laat je inspireren tijdens de podcast-route Leidsche Rijn. De kunstwerken die je
tegenkomt zijn:
1. Snip / Weidsheid - Studio Broos. Dak Parkeergarage Berlijnplein
2. RAUM, diverse kunstenaars. Berlijnplein
3. Het Gebouw, Stanley Brouwn. Hogeweide (De Vrijstaat)
4. Center I&II - Irina Birger. Laurierweg (Buurtcentrum Hoge Weide)
5. A mon seul Désir, Margot Berkman en Eline Janssens. Park Leeuwesteyn
Download de routekaart hier.
Info: https://www.kunstinopenbareruimte-utrecht.nl/actueel/kortje-kunst
Taalwandeling in Leidsche Rijn vrijdag 7 oktober tussen 13.30 en 15.30 uur
Wereldse Taalwandelingen in Leidsche Rijn. Tijdens een wandeling gaan 1 anderstalige en
1 Nederlandstalige Utrechter met elkaar in gesprek. Aan de hand van simpele vragen leert
u elkaar en de stad beter kennen. Doet u mee?
Taal Doet Meer en BAPAHO organiseren de wandeling.
Informatie en aanmelden: Informatie en aanmelden
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
Website overzicht sport&cultuuraanbod: https://www.in-utrecht.nl/.
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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