
 

Nieuwsbrief Brede School Hoograven Pagina 1 

 

Nieuwsbrief Brede School
De eerste nieuwsbrief van 

Brede School Hoograven van 
2022. Een nieuw jaar ligt voor 

ons. Een jaar met kansen en 
uitdagingen. Samen gaan wij er 

weer voor om er een mooi, 

creatief en sportief jaar van te 
maken. Waarbij we werken 
aan gelijke kansen in een 

veilige omgeving voor alle 
kinderen.   

 

2022 

Voor 2022 staan er alweer 

verschillende activiteiten op 

de agenda waar de 

voorbereidingen voor zijn 

gestart. De verschillende 

sporttoernooien, de 

sportdagen en ons naschools 

aanbod zijn vaste activiteiten 

die we jaarlijks organiseren. 

Daarnaast zijn we ook in 

gesprek met verschillende 

organisaties over wijk-

activiteiten waar de Brede 

School wellicht ook een 

bijdrage aan kan leveren.  

    

Activiteiten  

We hopen natuurlijk dat alle 

activiteiten weer gewoon 
door kunnen gaan. Wanneer 

dit niet mogelijk is vanwege 
beperkende maatregelen 
proberen we daar een 

(creatieve) oplossing voor te 

bedenken. Net zoals we 

gedaan hebben bij de afsluiting 

van Weg van Kunst en het 
komende naschoolse aanbod. 

In deze nieuwsbrief kunt u 
daar meer over lezen.   

 

Doorgaande lijn 

In onze vorige nieuwsbrief 

was te lezen dat wij gericht 

werken aan een doorgaande 

lijn van peuters naar kleuters. 

Dit keer kunt u meer lezen 

over een project waar wij dit 

schooljaar mee zijn gestart 

voor een soepelere overgang 

van het basisonderwijs naar 

het voortgezet onderwijs.  

 

Veel leesplezier! 

Verder kunt u in deze 

nieuwsbrief meer lezen over 

onze samenwerking met Sport 

Utrecht en Petje Af. Is er 

weer Vreedzaam nieuws en 

sluiten wij af met een bericht 

van jeugdgezondheidszorg. 

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Kernteam Brede School 

Hoograven 
 

In dit nummer: 

Doorgaande lijn in de Brede School, 

SportUtrecht, Petje af, 

Weg van Kunst 2021 en nog veel meer.   

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Het naschools aanbod start 

dit jaar wat later dan u van 

ons gewend bent. Dit 

vanwege de nu nog geldende 

maatregelen in het onderwijs 

waar onder andere het 

advies geldt om kinderen uit 

verschillende groepen niet 

bij elkaar te plaatsen.  

 

Voor nu staan de 

warmmaaklessen op de 

scholen gepland van maandag 

28 maart tot en met vrijdag 

8 april. Inschrijven voor het 

naschoolse aanbod kan dan 

vanaf maandag 11 april.  

 

Van dinsdag 19 april tot en 

met vrijdag 24 juni zullen dan 

hopelijk de naschoolse 

activiteiten plaats kunnen 

vinden.   

 
Meer weten over de Brede School Hoograven? Kijk dan op onze website!  
 

Vragen of nieuws?  
Miranda Kipping, algemeen coördinator. Email: info@bredeschoolhoograven.nl 

Loes Rietveld, Talentontwikkeling. Email: activiteiten.bsh@gmail.com 
 

Brede School Utrecht is een samenwerkingsverband van de gemeente Utrecht met: 

Brede School Hart van Noord  •  Brede School Hoograven  •   Brede School Ondiep  •  Brede School Overvecht  •  Brede School Staatslieden  •  Brede 

School Het Zand  •  Brede School Terweide  •  Brede School Weide Wereld  •  Brede School Zuilen Oost  •  Brede School Klimroos  •  Brede School 

Dichterswijk 
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Pilotproject doorgaande lijn van primair onderwijs 

naar het voortgezet onderwijs 

Binnen de Brede School Hoograven zijn we dit schooljaar 
gestart met een nieuw project. Hiervoor hebben wij vanuit de 

gemeente tijdelijk een extra subsidie ontvangen. Binnen dit 

project werken wij gericht samen met de wijkorganisaties Dock, 

JongerwerkUtrecht (JoU), Buurtteam en jeugdgezondheidszorg 
aan een soepelere overgang van de basisschool naar het 
voorgezet onderwijs.  

 
Doel van dit project 

Kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool tijdens en na 

schooltijd begeleiden bij de overgang van basisschool naar het 
voortgezet onderwijs en daarbij helpen bij het maken van 

keuzes rondom volwassen worden. Door een intensievere 
samenwerking tussen school, straat en thuis, ouders en 

kinderen mogelijkheden en kansen bieden om zo de doorgaande 
lijn te verbeteren en preventief te werken aan problemen die 
zich voor kunnen doen tijdens deze overgangsfase.  

 

Onder schooltijd 
Een jongerenwerker van stichting JoU en een sociaal makelaar 

van DOCK zijn aanwezig op school, bijvoorbeeld tijdens de 
pauze van groep 7 en 8. Maar ook na schooltijd zullen zij 

geregeld aanwezig zijn op school en in de wijk. In de pauzes 
kunnen zij aansluiten op de pauzeprogramma’s die er al zijn en 
door middel van sport en spel contact leggen met de leerlingen. 

Direct aansluitend op de schooltijd kunnen zij aanwezig zijn om 
activiteiten met een groep kinderen te doen. Doel daarvan is 

verbinding leggen tussen de school en vrijetijdsbesteding. 
Doordat zij op vaste tijdstippen op school te vinden zijn, 
worden zij (nog meer) een bekend gezicht.  

 
De jongerenwerker en sociaal makelaar spelen in op de 

leefwereld op school, in de vrije tijd en thuis. Zij kunnen ook 

contact leggen met ouders op straat en thuis en in gesprek gaan 
over opvoeding en ontwikkeling.  

 
Aanbod op school en na schooltijd  
De jongerenwerker en sociaal makelaar stemmen regelmatig af 

met de leerkrachten: wat leeft er in de klas, welke onderwerpen 
verdienen (klassikaal) aandacht? Leidt dat tot een concrete 

vraag, dan zoeken we gezamenlijk naar een passend aanbod. Dat 
kan iemand zijn die op school een les of cursus komt geven. 
Maar het kan ook een voorlichting voor kinderen en ouders zijn 

over de middelbare schoolkeuze of -heel praktisch- met groep 
8-leerlingen de route op de fiets naar het voortgezet onderwijs 
alvast oefenen. Ook individuele coaching en begeleiding behoort 

tot de mogelijkheden.  

Na schooltijd kunnen zij de kinderen begeleiden naar een 

zinvolle en leuke vrijetijdsbesteding. Kinderen maken kennis met 
het activiteitenaanbod in de wijk; van de Brede School, van JoU, 
van DOCK en ook bijvoorbeeld naar aanbod van SportUtrecht 

of van BOKS.  

Opzet van dit project 
Deze pilot zijn we gestart op de Ariëns- en de Da Costa school. 

Wanneer dit project een succes blijkt, wordt het mogelijk later 

uitgebreid naar de andere 3 scholen. De ouderavonden. ouder-

bijeenkomsten en eventuele webinars zijn wel al door alle 
ouders van de Brede School Hoograven te bezoeken of te 
bekijken. Via de communicatiekanalen van de scholen en via de 

website van de Brede School houden wij u hierover op de 
hoogte.  

Mocht u nog wensen en/ of vragen hebben die er bij u leven 
rondom de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs, 
horen wij dat graag. Het is ons streven om dit project ook 

samen met u vorm te geven.  

Betrokken jongerenwerker en sociaal makelaar  

Marièlle van der Grift werkt als Sociaal Makelaar Jeugd in 

Hoograven: “Ik ondersteun en begeleid kinderen in het gezond 
en veilig opgroeien in de wijk. Ik 

organiseer activiteiten in en 
buiten de speeltuin de Kameleon 
waarbij ook de ouders en 

opvoeders mee mogen doen. 
Wij werken met de Vreedzame 

methode.  

De meesten kennen mij vast al 
van speeltuin de Kameleon.  

Vanaf januari kom ik samen met 
Mandy ook wekelijks naar de 

Duurstedelaan op 2 scholen om 
nader kennis te maken en 
activiteiten te doen. Ik hoop 

jullie snel te zien!” 
Bereikbaar: mvdgrift@dock.nl 
Tel: 06-27208516 

 
Mandy Sweelssen werkt als meidenwerker/jongerenwerker bij 

stichting JoU in Hoograven en 

Lunetten: “Sommige van jullie 

zullen me kennen van het 
buurthuis op ‘t Goylaan. 

Dit jaar zijn Marièlle en ik op 
dinsdag en woensdag aanwezig 
bij de Ariëns en de Da Costa 

om kennis met elkaar te maken 
en leuke activiteiten te doen 

tijdens de pauzes.” 

 
Bereikbaar: 

Mandy.sweelssen@jou-utrecht.nl  
Tel: 0651749721 
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Partners Brede School 

 
SportUtrecht in uw wijk 

Het wijksportteam in Utrecht Zuid brengt wijkbewoners aan het 
sporten en bewegen. 

 
Stichting SportUtrecht zet zich in om zoveel mogelijk 
Utrechters aan het sporten en bewegen te krijgen. Want 

sporten en bewegen draagt bij aan een gelukkig en gezond leven. 
Ook in Utrecht Zuid is SportUtrecht actief. Met het 

wijksportteam bestaande uit 6 buurtsportcoaches en 2 
beweegmakelaars, worden diverse sport- en beweegactiviteiten 

georganiseerd. Zo organiseren buurtsportcoaches 

sportactiviteiten voor jeugd en jongeren in de openbare ruimte 
en op scholen. Daarnaast kunnen volwassenen en senioren 
terecht bij de beweegmakelaars voor vragen rondom sport- en 

beweegaanbod. SportUtrecht zet zich in voor jong en oud en 
van topsport tot breedtesport!  

 

SportUtrecht op de Brede School Hoograven 
Samen met de Brede School Hoograven proberen wij zoveel 
mogelijk kinderen aan het sporten en bewegen te krijgen. We 

sluiten aan bij de Brede Schoolactiviteiten door clinics en 

naschoolse lessen aan te bieden, maar ook organiseren we na 
schooltijd diverse sportactiviteiten in de wijk. In de corona-
pandemie hebben we diverse activiteiten georganiseerd om juist 

in deze tijd kinderen voldoende te laten bewegen. Want juist nu 
is sporten en bewegen belangrijk om te blijven doen!        

 
Benieuwd naar welke sportactiviteiten er in Hoograven door de 

buurtsportcoaches van SportUtrecht worden georganiseerd? 

Klik dan hier voor het overzicht van al ons sportaanbod in de 
wijk. Voor informatie over al het sportaanbod van jong tot oud 

kunt u contact opnemen met Beweegmakelaar Vivian van Ham. 
Vivian is te bereiken via vivian.vanham@sportutrecht.nl of via 
06-10559569.   

 

 
Weekendschool Petje af  
 

Binnenkort ook in Hoograven! 

 
 

Dit schooljaar is Brede School Hoograven in contact gekomen 
met Weekendschool Petje af. Deze organisatie is in 2006 

begonnen met een Weekendschool in Amersfoort. Nu 15 jaar 
verder zijn zij actief op verschillende plekken in Nederland. In 
Utrecht zijn er Weekendscholen in Kanaleneiland en in Leidsche 

Rijn. En binnenkort starten zij ook een groep in Hoograven.  

 

Petje af wil dat alle kinderen in Nederland dezelfde kansen 
krijgen, ongeacht hun achtergrond. Brede School Hoograven 
streeft dit ook na waardoor we de samenwerking met Petje af 

als een mooie en goede aanvulling zien.  
 

Wat doet Petje af? 
Petje af ontvangt 28 zondagen per jaar nieuwsgierige kinderen 
(10 t/m 14 jaar) en inspirerende gastdocenten (18 tot 80+). In 

blokken van vier weken maken de kinderen kennis met zeven 

verschillende beroepen. Petje af opereert bijvoorbeeld in het 

ziekenhuis, neemt plaats in het verdachtenbankje, bezoekt het 
museum en bekijkt theatervoorstellingen. In het weekend staan 
praktijkervaring rondom de beroepen en de ontmoeting 

tussen/met onze gastdocenten centraal.  

De Petje af methode stimuleert de ontluikende 

talentontwikkeling van onze kinderen. De kinderen komen in 

aanraking met nieuwe ervaringen, verfrissende ideeën en 
inspirerende rolmodellen. Enthousiast geworden? Klik dan hier 

om op de website van Petje af te komen. Binnenkort ontvangt u 
van ons meer informatie over hoe en wanneer u uw kind kunt 
aanmelden.

https://www.sportutrecht.nl/
https://www.sportutrecht.nl/zuid/
https://www.sportstad-utrecht.nl/wp-content/uploads/2021/12/Wijksportaanbod-BONO_dec-2021-feb-2022.pdf
mailto:vivian.vanham@sportutrecht.nl
https://www.petjeaf.nl/utrecht/algemeen
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Weg van Kunst 
 
Dit jaar was het thema van Weg van Kunst 'groeten en 
ontmoeten'. Alle lessen zowel onder als na schooltijd gingen in 

op dit thema. Ook de kinderen van de kinderopvang hebben 
theaterlessen gevolgd die aansloten bij dit thema.  

 

Helaas kon het geplande live event van het 
wijkproject Weg van Kunst niet doorgaan vanwege de toen 

geldende maatregelen. Gelukkig konden we wel een filmpje 
maken waarin alle activiteiten terug te zien zijn die hebben 

plaatsgevonden.   
 
Zo zijn de teksten van het liedje waarmee de video start 

gemaakt door leerlingen uit groep 7 en zitten in de 
blauwverlichte flessen kunstwerkjes verstopt over 
ontmoetingen die leerlingen uit de middenbouw belangrijk 

vonden. De groetwezens die oplichten in de donkere gangen 
zijn wezens die bovenbouwleerlingen maakten door samen één 

schaduwfiguur te vormen. Deze wezens lijken op het eerste 
gezicht misschien spannend en vreemd, maar ze begroeten de 
bezoekers heel vriendelijk. De jongste leerlingen maakten hallo-

lampjes en vlaggetjes zodat de bezoekers zich welkom zouden  
 

voelen. Verder zie je materiaal uit de BSA-cursussen na 
schooltijd en ook een paar van de audioportretten die kinderen 

maakten met ouderen uit de wijk. 
 

Het filmpje duurt een kleine 6,5 minuut en is te bekijken vanaf 

de Brede School website:  
https://bredeschoolutrecht.nl/hoograven/ 

 
Tot slot willen we nog laten weten dat het volledige 

liedje van leerlingen uit groep 7 en het liedje die de peuters en 
kleuters hebben geleerd tijdens de theaterlessen zijn terug te 
vinden onder nieuws op de Brede School website. Alle 

audioportretten zijn deze maand nog te beluisteren in de 
bibliotheek waar tussen de boeken zes luisterplekken zijn te 
vinden.  

 
Wij kijken met trots en met veel plezier terug op wederom een 

bijzondere Weg van Kunst.  
Het volgende wijkproject Weg van Kunst staat gepland voor 
2023. Wij kijken daar nu al naar uit! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kerstkaartenactie

De tijd rondom kerst is voor veel ouderen een extra moeilijke 
periode. Daarom organiseerde het Ouderenfonds voor de 
zevende keer, samen met PostNL en Kidsweek, weer De Grote 

Kerstkaartenactie. Als Brede School werkten wij graag mee aan 

deze leuke actie waarbij wij zoveel mogelijk ouderen in de wijk 

Hoograven een warme kerstwens hebben bezorgd. Wij hebben 
veel leuke reacties mogen ontvangen op deze actie en zelfs 
kerstkaarten met een warme groet terug mogen krijgen. We 

kijken terug op een geslaagde actie.  
 

https://bredeschoolutrecht.nl/hoograven/
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Vreedzame wijk 

 

 

 

 
 

 

 

 
Vreedzame kinderraad 

Op woensdag 19 januari is de Vreedzame Kinderraad weer 
gestart met Marlies Bosch en Marièlle van der Grift..Zij werken 
bij Dock en zijn Sociaal Makelaars Jeugd van Hoograven. Uit elke 

groep 7 zijn er op de scholen 2 kinderen gekozen die dit 

schooljaar deelnemen aan de Vreedzame Kinderraad. Deze 10 

kinderen gaan samen een mooi plan uitwerken voor onze 
wijk. Hierbij werken we aan burgerschapsvorming en tegelijk 
aan een mooiere en of schonere wijk. Om de week staat er een 

overleg gepland en werken we toe naar een mooie afsluiting. Dit 
kan bijvoorbeeld een presentatie zijn of een schoonmaakactie in 
de wijk.  

Door de huidige maatregelen starten we helaas nog even 

anders. Maar wanneer het weer mag, pakken we het gauw weer 

verder op de gewone manier weer op! Wij hebben er zin in! 
 
Vreedzame ouderraad 

De ouders van de Vreedzame ouderraad helpen de kinderen 
van de Vreedzame Kinderraad waar nodig. In onze vorige twee 

nieuwsbrieven stond een oproep te lezen dat de Vreedzame 

Ouderraad op zoek was naar nieuwe ouders. We zijn heel blij 
dat er nog twee enthousiaste ouders zich hebben aangemeld. 

Hieronder stellen zij zich aan u voor.  
 
Eric 

Mijn naam is Eric van de Giessen. Mijn twee zoons zitten in 
groep 1 en groep 4 van de St. Jan de Doper. Mijn vrouw en ik 

wonen nu zo’n zeven jaar in Hoograven en dat bevalt heel goed. 

Ik koester onze leefbare, veilige en diverse wijk. Maar het kan 
natuurlijk altijd beter, groener en leuker! Daarom heb ik veel zin 

om de Vreedzame Kinderraad te helpen bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van hun plannen. 

 
Adriana  
Mijn naam is Adriana Dueñas-Bohórquez. Ik woon al meer dan 

12 jaar in Tolsteeg samen met mijn partner en mijn zoon van  
11 jaar. Via een oproep op de Nieuwsbrief van de obs De Hoge 

Raven kwam ik te weten dat de Vreedzame Ouderraad (VOR) 
versterking nodig had.  

Het lijkt me leuk om betrokken te zijn in de activiteiten die in 

de wijk georganiseerd worden. Ik vind het ook belangrijk dat 

kinderen en andere wijkbewoners van een gezellige, schone, 
groene wijk kunnen genieten. Daarom heb ik mij aangemeld bij 

de VOR. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met de VOR en 
de Kinderraad! 

 

 

 

 
Op dit moment zoeken we nog een nieuwe ouder voor de 

Vreedzame Ouderraad met kinderen op de Da Costa school. 
Heeft u interesse? Neem contact op (ook voor vragen) 
via vorhoograven@gmail.com of via 

info@bredeschoolhoograven.nl.  

 

Serie de Vreedzame Wijk 
Aangezien er in deze coronatijden geen mogelijkheid was tot 
een fysieke Vreedzame Wijk training heeft Stichting Vreedzaam 

in de zomer van 2020 een webinar serie ontwikkeld voor 
mensen die wonen of werken in een Vreedzame Wijk. Het is 
een serie van 6 webinars van elk 45 minuten geworden waarin 

de deelnemers informatie kregen over de theorie achter het 

programma, maar ook 

praktijkvoorbeelden 
waarbij er ruimte was 
voor interactie. Ten 

slotte werden 
deelnemers door 

interactieve werkvormen 

aan het denken gezet 
over wat dit betekent 

voor hun eigen handelen. 
Deze webinars worden 
gegeven door Dennis de 

Vries, directeur van 

Stichting Vreedzaam.  

De webinars kunt u hier terugkijken. 

 
Kernteam Vreedzame wijk Hoograven 

Dit schooljaar hebben verschillende wijkorganisaties elkaar weer 
opgezocht om te praten over de Vreedzame wijk. De 
wijkorganisaties die momenteel actief betrokken zijn bij dit 

kernteam zijn Dock, SportUtrecht, het wijkbureau, wijkagent, 
nieuw-Rotsoord, stichting JoU en de Brede School Hoograven. 

Tijdens deze overleggen bespreken we wat we doen aan 
burgerschapsvorming en wat we daarvan zien in de wijk. Hier is 
onder andere een nieuwe flyer uit ontstaan die ingaat op 

groeten en ontmoeten.  
 
Op de Brede School speelde dit thema naar aanleiding van het 

wijkproject Weg van Kunst. Samen met het kernteam 

Vreedzame wijk hebben we onderzocht hoe we het groeten en 

ontmoeten zichtbaarder konden maken in de wijk bij de 
verschillende organisaties. De ontwikkeling van onderstaande 
flyer is een initiatief die hieruit is ontstaan. We proberen op  

 

mailto:vorhoograven@gmail.com
mailto:info@bredeschoolhoograven.nl
https://www.stichtingvreedzaam.nl/22-stichting-vreedzaam/nieuwsberichten/169-webinars
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deze manier op een positieve manier aandacht te schenken aan 

het groeten en ontmoeten van elkaar. Elkaar even aankijken en 
vriendelijk begroeten kan op een positieve manier al een 

(klein) verschil maken, denken wij. Doen jullie mee met dit 
initiatief?  

 
Mocht u ook een idee hebben of graag iets besproken zien 
binnen het kernteam Vreedzame wijk Hoograven, laat het ons 

weten! Dit kan door een mail te sturen naar 
info@bredeschoolhoograven.nl of neem contact op met 
Marièlle van der Grift via telefoonnummer 06-27208516 of 

zoek haar op in speeltuin de Kameleon. Haar werkdagen zijn 
dinsdag, woensdag, donderdag en in de oneven weken op 

zondag.

 

 

Onlinebijeenkomsten Jeugdgezondheidszorg 

 

Jeugdgezondheidszorg Utrecht organiseert (samen met Lokalis) 
gratis onlinebijeenkomsten voor ouders over verschillende 

opvoedthema's. Op de website van Jeugd en Gezin Utrecht zijn 
de webinars die al geweest zijn, terug te kijken. Op 
woensdagavond 16 februari a.s. vindt er een nieuwe webinar 

plaats. Dit keer gaat het over ‘gezond én gezellig eten’. Dit 
webinar is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 

4 tot 8 jaar die te maken hebben met een etensstrijd tijdens 

etenstijd.  
 

Er zijn veel ouders die rond de klok van 18.00 uur opeens zwaar 
moeten onderhandelen om ervoor te zorgen dat hun kind het 

bord leegeet. Daarbij is het uitgangspunt vaak 'als ze maar iets 
naar binnen hebben gekregen'. Marièlle van der Grift (Sociaal 
Makelaar Jeugd bij DOCK Utrecht) en Yvon Albers (diëtist bij 

Careyn) delen hun expertise en ervaring over gezond én gezellig 
eten en geven tips. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen van 

de deelnemers.  
Voor meer informatie en/of aanmelden: website Jeugd en Gezin 
Utrecht. 

 
 

Tot slot 
 
De volgende nieuwsbrief van de Brede School Hoograven komt 

uit in juni 2022. In de tussentijd kunt u op onze website het 
laatste nieuws lezen: https://bredeschoolutrecht.nl/hoograven/ 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:info@bredeschoolhoograven.nl
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jeugdengezinutrecht.nl%2Fpagina%2Fwebinars%2F877356&data=04%7C01%7C%7C5bda382b977743e01d1008d9dfe0f30f%7Cf5ede1449df7491baf54e838ef048782%7C0%7C0%7C637786979841325244%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=O7G3%2BwhrEGGVk3vdJH9nDySib0FnUk%2F8nmlI5X9deA8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jeugdengezinutrecht.nl%2Fpagina%2Fwebinars%2F877356&data=04%7C01%7C%7C5bda382b977743e01d1008d9dfe0f30f%7Cf5ede1449df7491baf54e838ef048782%7C0%7C0%7C637786979841325244%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=O7G3%2BwhrEGGVk3vdJH9nDySib0FnUk%2F8nmlI5X9deA8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jeugdengezinutrecht.nl%2Fpagina%2Fwebinars%2F877356&data=04%7C01%7C%7C5bda382b977743e01d1008d9dfe0f30f%7Cf5ede1449df7491baf54e838ef048782%7C0%7C0%7C637786979841325244%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=O7G3%2BwhrEGGVk3vdJH9nDySib0FnUk%2F8nmlI5X9deA8%3D&reserved=0
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	Het wijksportteam in Utrecht Zuid brengt wijkbewoners aan het sporten en bewegen.
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	Dit schooljaar is Brede School Hoograven in contact gekomen met Weekendschool Petje af. Deze organisatie is in 2006 begonnen met een Weekendschool in Amersfoort. Nu 15 jaar verder zijn zij actief op verschillende plekken in Nederland. In Utrecht zijn ...
	Petje af wil dat alle kinderen in Nederland dezelfde kansen krijgen, ongeacht hun achtergrond. Brede School Hoograven streeft dit ook na waardoor we de samenwerking met Petje af als een mooie en goede aanvulling zien.
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