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De Kinderboekenweek is achter de rug. Woensdag 5 oktober was er een geslaagd 
Kinderboekenfeest! Nu staat de herfstvakantie voor de deur. Hopelijk wordt het heerlijk 
herfstweer om erop uit te gaan. In deze nieuwsbrief brengen wij een aantal herfstactiviteiten 
onder het voetlicht. Fijne herfstweken gewenst! 
 
In deze nieuwsbrief van 20 oktober kunt u lezen over: 

- Geslaagd kinderboekenfeest woensdag 5 oktober  
- Herfstactiviteiten 

Kindertheater met Herfststukjes 
Bouwspeeltuin Voorn: Halloweenprogramma en Lampionnenworkshop 
Steede Hoge Woerd 
Urban Mix woensdag 26 oktober 
Spelletjesmiddag Capgemini 

- De Wegwijzer en De Geldzaak  
- Weggeefkasten obs het Zand 
- Wijkontmoeting in de Schaapskooi 
- LR-ouders Connected, netwerk voor en door ouders en andere opvoeders  

Opening oudercafé vrijdag 4 november  
Lezingen woensdag 2 en donderdag 10 november 19.30 uur  

- Doe-middag bij Buurtwerkkamer Leidsche Rijn 6 – 12 jaar iedere woensdagmiddag 
 
Geslaagd kinderboekenfeest woensdag 5 oktober  
Het Kinderboekenfeest werd goed bezocht. Vele kinderen, ouders, opa’s en oma’s gingen 
met mooie boeken naar huis. Er werd geknutseld, gesmuld en ademloos naar de 
voorleesvoorstelling geluisterd. Hopelijk volgend jaar weer in een volledig verbouwd pand. 
Dank aan obs het Zand voor de locatie en de enorme hulp van ouders en team! 
 
Herfstactiviteiten 
Kindertheater met Herfststukjes vrijdag 21 t/m zondag 30 oktober vanaf 2+ 
In de herfstvakantie is festival Herfststukjes er weer. In acht theaters in de provincie Utrecht 
kun je je hart ophalen met het mooiste jeugdtheater. Een afwisselend programma waar 
zeker iets moois voor je bij zit. Info: https://jeugdtheaterindevakantie.nl/herfststukjes/ 
 
Bouwspeeltuin Voorn Halloweenprogramma, vanaf 14.00 uur 
woensdag 26 oktober: monsterslijm maken 
donderdag 27 oktober: maskers maken 
vrijdag 28 oktober: griezelfilm kijken 
Vragen: Djara Friendrijk, 06-59997683, dfriendrijk@dock.nl 
Akkrumerraklaan 31 https://nl-nl.facebook.com/bouwspeeltuinvoorn/ 

https://jeugdtheaterindevakantie.nl/herfststukjes/
mailto:dfriendrijk@dock.nl
https://nl-nl.facebook.com/bouwspeeltuinvoorn/
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Lampionnenworkshop voor kinderen vanaf 8 jaar woensdag 9 november  
in Bouwspeeltuin VOORN door DOCK ism Sharing Arts Society.  Kinderen die deelnemen 
worden meteen uitgenodigd om mee te lopen met de grote Sint-Maarten parade op 11 
november. Super gaaf! Deelname is gratis. Er kunnen 20 kinderen deelnemen.  
Opgeven kan bij: Dennis Schoonhoven dschoonhoven@dock.nl 
 
Steede Hoge Woerd woensdag 26 oktober 14.00 tot 14.30 uur 
De varkens gaan de tuin weer op! Ze mogen de restjes van de schooltuinen leeg eten: kom 
je helpen om ze naar buiten te begeleiden? 
Adres: Hoge Woerdplein 1, 3454 PB De Meern, 030 753 38 60. Openingstijden: dinsdag 
t/m zondag 10.00-17.00 uur. In schoolvakanties (regio midden) maandagen ook geopend. 
 
Urban Mix woensdag 26 oktober van 13:30 tot 16:00 uur 7 t/m 14 jaar 
Verschillende activiteiten voor kinderen en jongeren op terrein De Vrijstaat, in Gymzaal Hof 
van Monaco als:Freerunning, lampionnen maken, gezond lekker koken, VR experience, 
(BOKS)-studio op wielen en DJ workshops. Door: BOKS Cultuurhuis, DOCK Utrecht, 
SportUtrecht, Stichting Jongerenwerk Utrecht en De Vrijstaat. Drie programmablokken: 
14:00 - 14:30, 14:45 - 15:15 en 15:30 - 16:00 uur. Gratis aanmelden op de dag zelf tussen 
13:30-13:50 bij De Vrijstaat (Hof van Monaco 1-3). Info op Insta: @wijksportteamlrvdm. 
 
Spelletjesmiddag Capgemini  
Georganiseerd in samenwerking met onder ander DOCK op woensdag 26 oktober. Met 
spelletjes, bewegen, technology en samen eten. Een aantal leerlingen van een aantal 
scholen zijn hiervoor uitgenodigd. 
 
De Wegwijzer en De Geldzaak  
Soms is er niet voldoende geld om lid te worden van een club of vereniging. Of om een fiets 
of laptop te kopen wanneer het kind naar het voortgezet onderwijs gaat.  
Waar kan je dan terecht als ouder? En welke tips kunnen leerkrachten daarbij geven? Dat 
is nu te vinden in de Wegwijzer.  
De Wegwijzer is hier te bekijken: download de Wegwijzer https://www.u-
centraal.nl/media/enrn4ik1/wegwijzer-voor-gezinnen-met-weinig-geld-online_a5-e.pdf 
De Wegwijzer afhalen kan ook, bij de Geldzaak. De Geldzaak is ook voor vragen en advies 
zonder afspraak te bezoeken. In Leidsche Rijn is er inloopspreekuur elke dinsdag van 
14:00 tot 16:00 uur bij Bibliotheek Leidsche Rijn, Brusselplein 2, Liever bellen of appen? 
Dat kan ook. Alle informatie is terug te vinden op de website van de Geldzaak. 
https://www.degeldzaak.nl/ 

mailto:dschoonhoven@dock.nl
tel:030%20753%2038%2060
https://www.u-centraal.nl/media/enrn4ik1/wegwijzer-voor-gezinnen-met-weinig-geld-online_a5-e.pdf
https://www.u-centraal.nl/media/enrn4ik1/wegwijzer-voor-gezinnen-met-weinig-geld-online_a5-e.pdf
https://www.degeldzaak.nl/
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De weggeefkasten in obs het Zand 
Een aantal ouders hebben het initiatief van de weggeefkast bedacht. Vanaf nu staan er 
twee weggeefkasten op obs het Zand op de begane grond achterin 
In deze kasten kan gezet worden wat nog bruikbaar is, speelgoed, kinderkleding, dagelijkse 
benodigdheden. Houd rekening met wat je erin legt, zomerkleding is 
bijvoorbeeld nu niet nodig. Gymschoenen of gymkleding kan vast iemand wel gebruiken. 
De kasten worden in eerste instantie tot de kerstvakantie neergezet als proef.  
 
Wijkontmoeting in de Schaapskooi, gezellig samen koffie drinken  
Omdat het buurtcentrum Het Zand van DOCK wordt verbouwd heeft Alexandra de 
schaapskooi in het park tijdelijk beschikbaar gesteld op de dinsdagochtend.  
Hierdoor konden de buurtbewoners elkaar toch ontmoeten bij een kopje koffie/thee in de 
maand oktober. Maar zelfs in de Schaapskooi wordt het daarvoor nu te koud. 
Info, ook overige, wijkontmoetingen: Fouzia de Waal, 06 - 52711486, fdwaal@dock.nl 

 

   
 
LR-ouders Connected, netwerk voor en door ouders en andere opvoeders.  
Netwerk voor en door ouders/opvoeders in Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern: LR-
ouders Connected. Om verbinding te creëren tussen ouders / gezinnen, zodat er een 
levendige community ontstaat. Met ouders uit alle landen en culturen die LR rijk is, vandaar 
dat we ook wat meer lezingen / teksten in het Engels zullen verzorgen.  
Lezingenreeks: woensdag 2 nov - donderdag 10 nov – 19:30u   

‘Hoe overleeft onze relatie de tropenjaren?’ door Sofie Kestens en Karin Peters, 
beiden EFTrelatietherapeut. Zij nemen je mee in de logica van de liefde en geven 
handreikingen om te midden van de uitdagingen in contact te blijven met jezelf en je 
partner. Deze lezingen zijn ook los te volgen. Meer info en opgeven via:  
vivarti.nl of sofiekestens@gmail.com  

LR-ouders Meet-up  

- Vrijdag 4 nov. 10:30u opening van onze “LR-ouders Meet-up” en  

- Vrijdag 11, 18, 25 nov. – 10:30u 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.  

We kunnen de komende tijd gebruik maken van een eigen lokaal in OBS Het Zand 

Pauwoogvlinder 18, 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 of bezoek onze site (nog under construction).  

 
Doe-middag bij Buurtwerkkamer Leidsche Rijn 6 – 12 jaar iedere woensdagmiddag 
tussen 15.00 en 17.00 uur activiteiten bij de Buurtwerkkamer in Leidsche Rijn (Berlijnplein 
522). Knutselen, schilderen, spelletjes of cupcakes versieren. Er is van alles te doen. Ook 
ouders/verzorgers zijn welkom. https://www.facebook.com/BWKhartvoorleidscherijn/  
 

mailto:fdwaal@dock.nl
https://vivarti.nl/lezingen-en-workshops/
https://vivarti.nl/lezingen-en-workshops/
https://leidscherijnouders.nl/
https://leidscherijnouders.nl/
https://leidscherijnouders.nl/
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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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