
DINSDAG/DONDERDAG/VRIJDAG/ZATERDAG/ZONDAG 

KUNGFU (6 t/m 12 jaar) 
Je traint bij de Wudao Kungfu school je mind, body & spirit. Je leert wat respect 

is en tijdens oefeningen werk je aan discipline, doorzettingsvermogen en 

concentratie. Met de standen-, stoot-en traptechnieken worden vaardigheden 

als balans, coördinatie, flexibiliteit en zelfvertrouwen geoefend. 

Na aanmelding ontvangt u de verdere informatie over de kungfulessen  

van de Wudao Kungfu school. 

tijden:   

dinsdag 18.30-19.30 uur: 7, 14, 21, 7, 14 maart  

donderdag 18.30-20.00 uur: 9, 16, 23 februari, 9, 16 maart  

vrijdag 18.30-20.00 uur: 10, 17, 24 februari, 10, 17 maart  

zaterdag 14.00 – 16.00 uur: 4, 11, 18 februari, 11, 18 maart  

zondag 13.00-14.30 uur: 5, 12, 19 februari, 5, 12, 19 maart  

voor: vanaf 6 jaar   max: 5 deelnemers per dag 

kosten: 5€ voor 5 lessen 

plaats: Wudao Center, Gessel 4, 3454 MZ, Utrecht 

door: Wudao Kungfu school Info: https://wudaokungfu.nl/ 

opgeven: via BS Het Zand https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/ 

(nieuw blok van 5 lessen start vanaf 23 mei) 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inschrijven voor de activiteiten: rechtstreeks via de aanbieder of indien via 

de website van Brede School Het Zand: https://bredeschoolutrecht.nl/het-

zand/activiteiten/ → klik op de rode aanmeldknop bij de desbetreffende cursus. 

Na inschrijving krijgt u bericht over definitieve plaatsing.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informatie: Hester Bruinsma, coördinator Brede School Het Zand/De Klimroos 

E h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl M 06 40 180 192  

W www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

naschools wijkaanbod 

BREDE SCHOOL  

HET ZAND/DE KLIMROOS 

februari - maart 2023 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
dag activiteit start prijs lessen

DINSDAG: Leesavontuur gr 4/5 15.00-16.00 7-feb gratis 5x

gr 6/7 16.15-17.15

Theaterspeelplaats 4-7 jr 15.00-15.45 7-feb gratis/25€ 6x

8-12 jr 16.00-17.00

Tuinbikkels gr 5 t/m 8 15.30-17.00 28-mrt 5/35€ 12x

KidsDance 4 t/m 7 jr 16.00-17.00 7-feb 5 € 5x

8 t/m 12 jr 17.00-18.00

WOENSDAG: Aikido 7 t/m 10 jr 19.15-19.15 8-feb 5 € 5x

11-17 jr 18.15-20.15

DONDERDAG: KidsDance 8 t/m 12 jr 16.30-17.30 9-feb 5 € 5x

Kendo 8-13 jr 18.30-19.40 9-feb 5 € 5x

ZATERDAG: Aikido 7 t/m 10 jr 9.15-10.15 4-feb 5 € 5x

11-17 jr 10.15-11.15

DINS-/DONDER-/ VRIJ-/ZATER-/ ZONDAG: Kungfu 6 t/m 12 jr divers va 4 febr 5 € 5x

Info: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DINSDAG  

SAMEN OP LEESAVONTUUR (groep 4/5 en 6/7) 
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? Elke les staat een nieuw boek centraal. We lezen voor, praten 

erover én gaan creatief aan de slag. Ongemerkt gaat je leesvaardigheid 

vooruit. Enthousiast geworden? Schrijf je gauw in, er zijn maar 10 plekken.  

data: dinsdag 7, 14, 21 februari en 7 en 14 maart 

tijd groep 4/5: 15.00 – 16.00 uur, tijd groep 6/7: 16.15 – 17.15 uur 

max: 10 deelnemers per groep 

kosten: gratis door: Diny Linssen van bibliotheek Utrecht 

plaats: Buurtcentrum BijdeBuren, Eerste Oosterparklaan 76 

opgeven: via BS Het Zand https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/ 

                                                                                                        

       
Samen op Leesavontuur         TheaterSpeelPlaats 
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DINSDAG 

TTHEATERSPEELPLAATS (4 - 7 jaar én 8 - 12 jaar) 
In deze korte theatercursus is elke les een nieuw avontuur. Spelenderwijs krijg 

je iedere les andere aspecten van theater en toneelspelen aangereikt. Samen 

spelen, verhalen verzinnen, improviseren, zelf personages verzinnen.  

Als je de smaak te pakken hebt kan je doorstromen naar een 

TheaterSpeelPlaats bij Theaterschool Utrecht: www.theaterschoolutrecht.nl 

data: dinsdag 7, 14, 21 februari, 7, 14, 21 maart 

tijd 4 - 7 jaar: 15.00-15.45 uur tijd 8 - 12 jaar: 16.00-17.00 uur 

minimum: 8 maximum: 16   

kosten: U-pas + ll Arcade/obs Het Zand gratis, overig 25€  

door: Dieuwke Slump, docent Theaterschool Utrecht 

plaats: obs Het Zand/speellokaal of ouderlokaal, Pauwoogvlinder 18 

opgeven: via BS Het Zand https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/ 

 

TUINBIKKELS (groep 5 t/m 8) 
Gedurende 12 weken in je eigen tuinbak planten, zaaien, wieden en oogsten. 

Naast het tuinieren worden er ook creatieve natuuractiviteiten gedaan. We 

hebben het over kringlopen in de natuur en misschien timmeren we wel een 

bijenhotel. Tussen de lessen door verzorg je je bak waar nodig. 
data: dinsdag 28 maart, 4, 11 en 18 april (25 april en 2 mei vak), 6, 16, 23, 30 

mei, 6, 13, 20 en 27 juni (18 april en 27 juni zijn ook de ouders uitgenodigd) 

tijd: 15:30 – 17:00 uur voor: groep 5 t/m 8 

min/max: 8/12 deelnemers kosten: € 35,- U-pas: 5€ 

door: afwisselend Marjo Spierings en Verena Willemse 

plaats: Buurttuin Johanniterveld, Vogelvlinderweg 50, 3544 NJ Utrecht 

opgeven: via BS Het Zand https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/ 

 

              
 Leer zwaardvechten       Tuinbikkels                                     Kidsdance 

 met Kendo 

DINSDAG of DONDERDAG 

KIDSDANCE (4 t/m 7 of 8 t/m 12 jaar) 

Dans mee bij de danslessen van JeJo-Dancefit! Olv Winnie Jamila. 

data dinsdag: 7, 14, 21 februari, 7, 14 maart  

tijd 4 t/m 7 jaar: 16.00 – 17.00 uur, tijd 8 t/m 12 jaar 17.00 – 18.00 uur  

data donderdag: 9, 16, 23 februari, 9, 16 maart  

tijd 8 t/m 12 jaar 16.30-17.30 uur 

max: 5 deelnemers per groep kosten: 5€ voor 5 weken 

plaats: Buurtcentrum BijdeBuren, Eerste Oosterparklaan 76, 3544 AK  Utrecht 

inschrijven en info: jejodance_fit@hotmail.com of bellen/appen 0687099883 

 

WOENSDAG of ZATERDAG  

AIKIDO (7 t/m 10 of 11-17 jaar)  

Aikido is een Japanse krijgskunst waarbij je leert jezelf te verdedigen zonder te 

vechten. 

tijden en data woensdag: 8, 15, 22 februari, 8, 15 maart 

18:15 - 19:15 uur 7 t/m 10 jaar, 19:15 - 20:15 uur 11 tot 17 jaar  

tijden en data zaterdag: 4, 11, 18 februari, 11, 18 maart 

9:15 – 10.15 uur 7 t/m 10 jaar, 10:15 – 11.15 uur 11 tot 17 jaar  

max: 5 deelnemers per leeftijdsgroep per dag kosten: 5€ voor 5 lessen 

door: Renshinkan Aikido Club 

plaats: gymzaal obs de Groene Alm, 3e Oosterparklaan 71, 3541SC Utrecht 

inschrijven en info: info@renshinkan.nl en/of Bas Dietvorst 06-11920979 

 

DONDERDAG  

KENDO (8-13 jaar) 
Altijd al willen zwaardvechten? Misschien je favoriete anime of star wars eens 

willen naspelen? Dit kan met kendo een eeuwenoude vechtsport uit Japan, 

waarin je leert vechten met het bamboezwaard of shinai en het houten zwaard 

de bokken. Als je door traint ga je uiteindelijk ook zelf het gevecht aan met een 

bogû, een harnas waarmee je elkaar veilig kan raken. 

data: 9, 16, 23 februari & 2 en 9 maart (en later ook 25 mei,1, 8, 15, 22 juni) 

tijd: 18:30-19:40 uur voor: 8 – 13 jaar max: 5 deelnemers kosten: 5€ 

door: Sakura-kai: kendo en naginata vereniging https://www.sakura-kai.nl/ 

plaats: gymzaal Ten Veldestraat 94, De Meern 

inschrijven en info: utrechtsk@gmail.com 
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