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Dag Allen,  
 
Het einde van 2022 nadert. Met nog allerlei fijne en mooie activiteiten, op school, de 
opvang, op het werk, in de wijk. In deze nieuwsbrief zijn een aantal activiteiten verzameld. 
Brede School Het Zand wenst u allen fijne feestdagen en een inspirerend 2023 toe. Tot 
ziens in het nieuwe jaar, misschien bij de Tuinbikkels, de Avonturenclub of een van de 
andere komende activiteiten! 
 
In deze nieuwsbrief van 12 december kunt u lezen over: 

- Basketbal voor meiden (6-12 jaar), gratis, op de woensdagen 
- LR-ouders Connected, oudercafé vrijdag 16 december  
- Finale bandwedstrijd Grote Prijs van Leidsche Rijn 16 december 
- Winterinloop Schaapskooi zondag 18 december 14.30 tot 16.30 uur 
- Houtfeest Museum Hoge Woerd zondag 18 december 12.00 – 18.00 uur 
- Wilde Zondag in Het Wilde Westen zondag 18 december voorstelling Luna (3+) 
- Korting/eventuele vrijkaarten ‘The Ozard of Wiz’ (9+) woensdag 4 januari 15.00 uur 
- De Geldzaak: gewijzigde locatie, nu op Buurtcentrum Hoge Weide 

 
Kerstvakantieactiviteiten 

- Skatedagen skaters 6-18 jaar dinsdag 27december- vrijdag 6 januari 
- Winterkost, jeugdtheater dinsdag 27 december t/m zondag 8 januari 
- Voorstelling Stapel (1+) donderdag 28 december Het Wilde Westen 
- Workshop Boek en Onderzoek (8+) 29 december bieb LR 
- Steede Hoge Woerd woensdag 28 december 14-16 uur workshop tekenen 
- Bouwspeeltuin Voorn 
- Kasteel de Haar, magische kerstactiviteiten 

 
Woensdagen 15.30 tot 16.30 uur gratis basketbal voor meiden +/- 6-12 jaar  
Alle meiden die zin hebben om te basketballen zijn welkom, het is gratis! In de zomer zijn 
we buiten te vinden, in de koude maanden binnen in de sporthal.  
Door/info: Melissa.tjong@sportutrecht.nl SportUtrecht https://bit.ly/3F6PqAN 
Locatie: Sportcampus Leidsche Rijn College.  
 
Oudercafé LR-ouders Connected op de vrijdagen ook in december! 
Vrijdag 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).  
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Finale bandwedstrijd Grote Prijs van Leidsche Rijn vrijdag 16 december 
Finale van de tiende editie van Grote Prijs van Leidsche Rijn is vrijdag 16 december in 
Azotod. Info: www.klub19.nl. Deze jaarlijkse bandwedstrijd voor jongeren wordt 
georganiseerd door KLUB19, het jongerenprogramma van Cultuur19. Tientallen 
muzikanten doen mee in de strijd om mooie bandprijzen.  
 
Winterinloop in de Schaapskooi zondag 18 december 14.30 tot 16.30 uur 
De deuren van de schaapskooi staan open. De lichtjes twinkelen in de winterstal met de 
schapen. Kom en geniet van de stal, de knusse en inspirerende wol- en winterproducten. 
Buiten wordt de chocomel opgewarmd in ketels van No Trace. En warme marshmellows 
voor de kinderen. Het schapenteam vindt het leuk jullie te begroeten en met elkaar te 
genieten van de wintergloed, Vogelvlinderweg 46/48   
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/schapen.grootzandveld.7/ 
 
Houtfeest Museum Hoge Woerd zondag 18 december 12.00 – 18.00 uur 
Om de langverwachte opening van de Houtkamer te vieren een groots Houtfeest voor jong 
en oud. De Houtkamer is open en je ontmoet Romeinse soldaten in de wachttoren. 
Broodjes bakken op het kampvuur, meebouwen aan een houten castellum, de handen uit 
de mouwen steken bij allerlei workshops en meer leren over de Romeinse tijd tijdens een 
(Virtual Reality) rondleiding of een lezing. En dat allemaal terwijl DJ’s de leukste muziek 
draaien! Info: https://www.museumhogewoerd.nl/houtfeest/ 
 
Wilde Zondag in Het Wilde Westen zondag 18 december voorstelling Luna (3+) 
Voor en na de voorstelling zijn er deze zondag tal van avonturen te beleven, welkom vanaf 
9.30 uur. Bewegen alsof je over de maan loopt, de maan proeven of luisteren naar een 
vertelling over de maan. De voorstelling, Luna, begint om 10.00 uur is een tekstloze 
slagwerkvoorstelling waarin live gespeelde muziek het beeld schept.  
Info en kaartjes: https://www.hetwildewesten.nl/activiteit/wilde-zondag-3plus 
 
Korting/eventuele vrijkaarten ‘The Ozard of Wiz’ (9+) woensdag 4 januari 15.00 uur 
De voorstelling in Podium Hoge Woerd gaat over opgroeien voor iedereen die het gevoel 
heeft niet in het 'normale' plaatje te passen, gemaakt met een volledige queer cast en crew. 
Bedoeld voor de leeftijd 9+ maar ook voor iets oudere jongeren erg tof!  
Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=lmLFc5BVX1w 

Via de website kun je tickets met korting bestellen, voor €7,50 (ipv €15,00) met de code: 
ROSEstoriesLR via de website: https://www.podiumhogewoerd.nl/agenda/the-ozzard-of-
wizz-9-famili-16302?utm_source=MailingLijst&utm_medium=email&utm_campaign=E-
flyer_RoseStories 
Wil je graag naar de voorstelling maar kun je dit niet betalen? Mail dan voor vrijkaarten 
naar: Dennis Schoonhoven van DOCK: dschoonhoven@dock.nl 
  
De Geldzaak: gewijzigde locatie! (voorheen in Bibliotheek Leidsche Rijn) 
De Geldzaak is voor vragen en advies zonder afspraak te bezoeken. Het inloopspreekuur is 
elke dinsdag van 14:00 tot 16:00 uur bij Buurtcentrum Hoge Weide, Laurierweg 104. Liever 
bellen of appen? Dat kan ook. Telefoon: 030 2361766. Whatsapp: +31302361766. Alle 
informatie is terug te vinden op de website van de Geldzaak. https://www.degeldzaak.nl/ 
De Wegwijzer: download de Wegwijzer https://www.u-
centraal.nl/media/enrn4ik1/wegwijzer-voor-gezinnen-met-weinig-geld-online_a5-e.pdf 
 

http://www.klub19.nl/
https://nl-nl.facebook.com/schapen.grootzandveld.7/
https://www.museumhogewoerd.nl/houtfeest/
https://www.hetwildewesten.nl/activiteit/wilde-zondag-3plus
https://www.youtube.com/watch?v=lmLFc5BVX1w
https://www.podiumhogewoerd.nl/agenda/the-ozzard-of-wizz-9-famili-16302?utm_source=MailingLijst&utm_medium=email&utm_campaign=E-flyer_RoseStories
https://www.podiumhogewoerd.nl/agenda/the-ozzard-of-wizz-9-famili-16302?utm_source=MailingLijst&utm_medium=email&utm_campaign=E-flyer_RoseStories
https://www.podiumhogewoerd.nl/agenda/the-ozzard-of-wizz-9-famili-16302?utm_source=MailingLijst&utm_medium=email&utm_campaign=E-flyer_RoseStories
mailto:dschoonhoven@dock.nl
https://www.degeldzaak.nl/
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


Nieuwsbrief Brede School Het Zand 12 december 2022 
 

Skatedagen voor beginnende en gevorderde skaters 6 tot 18 jaar 
Data: dinsdag 27, woensdag 28, donderdag 29, vrijdag 30 december, maandag 2, dinsdag 
3, woensdag 4, donderdag 5, vrijdag 6 januari 
Het programma is dagelijks van 9:30 tot 12:30. Gebruik U-Pas is mogelijk. 
Info/inschrijven: https://www.skatedays.nl/skateweek-utrecht 
 
Winterkost, jeugdtheater in de vakantie dinsdag 27 december t/m zondag 8 januari 
In de kerstvakantie zijn er in, Theater Kikker en Bibliotheek Neude in Utrecht, Podium Hoge 
Woerd in Leidsche Rijn De Lieve Vrouw in Amersfoort, volop mooie, hartverwarmende en 
avontuurlijke voorstellingen te zien. Info: https://jeugdtheaterindevakantie.nl/winterkost/ 
Voor eventuele vrijkaarten/korting voor ‘The Ozard of Wiz’ in Podium Hoge Woerd 
woensdag 4 januari, lees info aantal kopjes hierboven. 
 
Workshop Boek en Onderzoek (8+) Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum 
Donderdag 29 december 2022, van 15:00 tot 17:00  
Na het lezen van ‘Oma wat hebt u grote tanden', uit het herschreven sprookje Roodkapje, 
uit 'de Meisjes' van Annet Schaap, ga je zelf op onderzoek uit in je eigen gebit. 
Kosten: Gratis, reserveren niet nodig - Universiteit Museum Utrecht (UMU) 
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/jeugd/alle-activiteiten-jeugd/Workshop-Boek-en-
Onderzoek-291222.html 
 
Voorstelling Stapel (1+) donderdag 28 december Het Wilde Westen 
Tijdens Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht speelt Frisse Oren twee keer de 
voorstelling Stapel (1+) om 10.00 uur en 11.30 uur. Stapel is een tekstloze 
muziekvoorstelling over ontdekken, bouwen en afbreken. Met blokken en bouwstenen als 
percussie-instrumenten en een harp als de hoogste toren. Een intuïtief spel met de 
zwaartekracht en een speelse ontdekkingstocht vol muzikale bouwstenen. 
Info/kaartjes: site van Internationaal Kamermuziekfestival 
€ 10,- | U-PAS, CJP, 5-12 jaar: € 5,- | Kinderen t/m 4 jaar gratis 
 

  
  Voorstelling Stapel (1+)                          Kasteel de Haar 

 
Steede Hoge Woerd woensdag 28 december 14-16 uur workshop bomen, bloemen en 
dieren tekenen bij expositie Natuur in Eenvoud. Met sumi-e techniek op rijstpapier. Voor 
kinderen en volwassenen. Kosten: 20€. Steede Hoge Woerd, Hoge Woerdplein 1. 
Openingstijden in kerstvakantie dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.00 uur. 
Gewijzigde tijden: zaterdag 24 december 10.00 tot 15.30 uur. Zondag 25 december (1e 
kerstdag): gesloten. Maandag 26 december (2e kerstdag) 10.00 tot 15.30 uur. Zaterdag 31 
december 10.00 tot 15.30 uur. Zondag 1 januari (nieuwjaarsdag) gesloten. Maandag 2 
januari 10.00 tot 17.00 uur. 
https://www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten/workshop-dec-sumi-natuur-in-eenvoud/ 
 
Bouwspeeltuin Voorn Openingstijden: di t/m zondag van 12.00 t/m 17.30. Voor 
kerstvakantieactiviteiten: https://nl-nl.facebook.com/bouwspeeltuinvoorn/ 
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Kasteel de Haar, magische kerst in dit sprookjesachtige kasteel. Bekijk de activiteiten op: 
https://www.kasteeldehaar.nl/beleef 
 
 
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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