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Dag Allen,  
Sinterklaas is weer in het land en de Leesclub is met mooie presentaties afgesloten. In 
deze nieuwsbrief worden onder andere diverse sport-, muziek- en ontmoetingsactiviteiten 
gedeeld. 
Fijne weken! 
 
In deze nieuwsbrief van 24 november kunt u lezen over: 

- Leesclub afgesloten met boekenshow 
- LR-ouders Connected, oudercafé vrijdagen ook in december  
- Schooltuinen: bakken zijn vervangen 
- Streetsport Amaliapark donderdagen 7 t/m 12 jaar 
- Sport- en speelplek Belcampostraat 
- Jeugdorkest LR zoekt nieuwe leden  
- Bandwedstrijd Grote Prijs van Leidsche Rijn 
- Weggeefdag Buurtwerkkamer vrijdag 2 december 
- Kledingpas 
- Huiswerk en coaching met paarden 

Tip: 
- UIT-agenda Domstad Kids 

 
Leesclub dinsdag 22 november afgesloten met inspirerende boekenshow 
Wat een mooie boekpresentatie hebben de kinderen tijdens de afsluiting van de Leesclub 
gehouden. En wat was er veel belangstellend publiek.  
Mocht je binnenkort naar de bibliotheek gaan neem dan eens een boek over Grapman 
mee. Door meerdere kinderen werd dit boek aanbevolen omdat die heel grappig zijn. 
De schrijver is Tjibbe Veldkamp en de illustraties zijn van Kees de Boer. Grapman is een 
nieuwe serie over een superheld met geheime kracht: humor! Nik lijkt een gewone jongen! 
Een van de bijeenkomsten werd gewijd aan Gedichten. Aan de hand van een aantal vragen 
werd er geassocieerd op een woord (wasknijper en rietje). Aan de hand van deze 
associaties maakten de kinderen een gedicht, zonder het woord knijper of rietje te 
gebruiken. Benieuwd of u het woord uit de regels raadt. 
  Opeens kwam er een storm en de afgrond was enorm, ik hing naast een klif! 
  Ik was boos, ik werd opgezogen en weggegooid. 
  Hij is bruin en van hout en als ie breekt dan gaat ie dood. 
De Leesclub werd in samenwerking met Bibliotheek Utrecht/Leidsche Rijn georganiseerd. 
In het voorjaar is er een Leesclub in Parkwijk en later in 2023 hopen wij hem ook weer in 
Het Zand aan te kunnen bieden. 
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Oudercafé LR-ouders Connected op de vrijdagen ook in december! 
Vrijdag 25 november, 2, 9 en 16 december van 10.30 – 12.00 uur welkom voor koffie / thee 
en iets lekkers. Baby’s en peuters zijn ook welkom. Vrije inloop om te ontmoeten, te delen, 
lachen, helpen, experimenteren, luisteren, uit te wisselen of gewoon te zijn.  
Er kan gebruik gemaakt worden van een lokaal op obs het Zand, Pauwoogvlinder 18, 

Utrecht – ruimte 1.08. Info: leidscherijnouders@gmail.com of site (nog under construction).  

 
Schooltuinen: bakken zijn vervangen 
Op zaterdag 12 november is er hard gewerkt om de houten tuinbakken van de scholen én 
bewoners te vervangen. Er werd gezaagd, geschroefd en met kruiwagens gesjouwd. De 
oude planken zijn langs het hek gelegd om te composteren en zo nieuwe grond te vormen 
voor een border. Voor de kinderen was er een tie dye-activiteit. Na een dag hard werken 
was de klus geklaard, alle 40 bakken zijn vernieuwd!! 
Zo kunnen de schoolklassen (en wijkbewoners) komend voorjaar weer in mooie nieuwe 
bakken tuinieren. Wel moet er hier en daar het worteldoek nog verwijderd worden. Zo’n 7 
jaar geleden is dit geplaatst om overvloedig opkomend onkruid en raaigras tegen te gaan. 
 
Streetsport Amaliapark donderdagen 7 t/m 12 jaar 
Vanaf 3 november zijn er iedere donderdag van 16.00 tot 17.00 uur verschillende 
sportactiviteiten in het Prinses Amaliapark in Parkwijk. De activiteiten zijn gratis en voor alle 
kinderen uit de wijk vanaf 7 tot en met 12 jaar. Meer info: 
https://buurtcentrumbijdeburen.nl/nieuws/2230/streetsports-parkwijk 
 
Sport- en speelplek Belcampostraat  
Aan de Belcampostraat komt een nieuwe sport- en speelplek. Op het grasveld naast 
Ateliers Kersenboomgaard en tegenover basisschool De Oase komt een basketbalpaal en 
freerun parcours. Ook komen er rioolbuizen om op te spelen en heuvels van gras met 
bloemen. Het werk is in november gestart.  
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-leidsche-rijn/wat-gebeurt-er-in-de-
wijk/meer-ruimte-voor-jongeren-in-leidsche-rijn/sport-en-speelplek-belcampostraat/ 
 
Jeugdorkest LR zoekt nieuwe leden  
Gezocht: jonge violisten en cellisten (7-14 jaar) voor Jeugdorkest Leidsche Rijn  
Leidsche Rijn heeft zijn eigen jeugdorkest. Kom je bij ons muziek maken? We repeteren 
iedere donderdag van 16.15 tot 17.15 uur in de CultuurCampus en treden regelmatig op bij 
o.a. het Leidsche Rijn Festival en het Campusfestival.  
Op dit moment is er plek voor violisten en cellisten. Ken je iemand voor wie dit een leuke tip 
is? Hoort, zegt het voort! Vrijblijvend kennismaken kan iedere repetitie, wees welkom! 
Daarnaast zoeken we een penningmeester voor onze gezellige vereniging.  
Info: www.jeugdorkestleidscherijn.nl 
 
Bandwedstrijd Grote Prijs van Leidsche Rijn  
De tiende editie van Grote Prijs van Leidsche Rijn staat op het punt van losbarsten. De 
jaarlijkse bandwedstrijd voor jongeren wordt georganiseerd door KLUB19, het 
jongerenprogramma van Cultuur19. Tientallen muzikanten doen mee in de strijd om mooie 
bandprijzen. De voorrondes vinden plaats op vrijdag 18 nov (Leidsche Rijn College), 
donderdag 24 nov (Amadeus Lyceum/CultuurCampus) en vrijdag 25 nov (Academie Tien). 
Elke voorronde levert een juryprijswinnaar en een publiekprijswinnaar op. Deze stromen 
door naar de finale op vrijdag 16 december in Azotod. Info: www.klub19.nl 
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Weggeefdag Buurtwerkkamer vrijdag 2 december 
Vanaf 14.00 uur is er weer een weggeefdag bij de Buurtwerkkamer Leidsche Rijn, 
Berlijnplein 530. Hebt u iets waar u een ander graag blij mee wilt maken? Of wilt u zelf een 
kijkje komen nemen? Kom dan langs. Iedereen is welkom.  
 
Kledingpas Leergeld Utrecht stelt, in samenwerking met de gemeente Utrecht, een 
kledingpas beschikbaar voor Utrechtse kinderen van 4 t/m 17 jaar. Op deze pas staat een 
tegoed van € 150,- en is in diverse winkels te besteden. Deze kledingpas is beschikbaar 
voor de kinderen met én zonder de U-pas. Info: https://www.armoedecoalitie-
utrecht.nl/nieuws/sint-maartens-kledingpas/ 
Directe link naar het aanvraagformulier: https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-kledingpas/ 
 
Huiswerk en coaching met paarden 
Jullie kennen vast de schaapskooi in het Park Groot Zandveld. Misschien kennen jullie dan 
ook Alexandra van der Vis-Kruijswijk, de herderin. Zij is ook coach met inzet van paarden. 
In de pony-huiswerk-cabine maak je tussen de ponies je eigen huiswerk. Ponies geven rust 
en daardoor focus. In een verder prikkelarme omgeving. Heeft u belangstelling of bent u 
nieuwsgierig, kijk dan eens op: https://www.coaching-metpaarden.nl/pony-huiswerk-cabine 
Of neem contact op met: coachingmetpaarden@outlook.com 
 
Tip: 
De culturele gezins-UIT-agenda Domstad Kids: november en december 2022: 
https://nardinckmedia.nl/wp-content/uploads/2022/11/Domstad-Kids-5-2022-digi.pdf 
 
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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