
Nieuwsbrief Brede School Overvecht Pagina 1 

Nieuwsbrief Brede School Utrecht  Pagina 1 

 

 

 

Ouders en kinderen maken samen vlogs 

 

In het naschoolse traject Media op de Cleophasschool maken de 

kinderen deze periode vlogs. Een vlog is een videodagboek en is 

een populaire vorm van mediagebruik onder jongeren. Met een 

vlog kun je jezelf laten zien, je mening uiten en anderen 

entertainen. Afgelopen week werden ouders uitgenodigd om 

deel te nemen aan een vlogworkshop van hun kind. Van ieder 

kind was er een ouder aanwezig. Ouders en kinderen raakten in 

gesprek over hun gebruik van Social Media, privacy en 

cyberpesten. Het bleek erg te leven onder de kinderen en 

ouders en samen met de directeur en leerkrachten van de 

school gaan de ouders nu meer voorlichting organiseren voor 

kinderen en ouders.  

 

Tot slot maakten de kinderen en ouders samen een vlog over 

één van de volgende stellingen:  

 

- Schelden op internet is minder erg dan in Real Life 

- Ouders hebben het recht om te weten wat hun kind 

online doet 

 

De resultaten zijn te zien op de website van de vloggers: 

http://cleovloggers.jouwweb.nl/social-media 

 

 

 

De workshop leverde een gezamenlijke ervaring en meer inzicht 

in elkaars belevingswereld rondom het gebruik van Social Media.  

 

De uitvoering van de workshops worden gedaan door een 

mediacoach van Mira Media. Meer informatie over workshops 

rondom mediawijsheid? www.miramedia.nl.  

 

 

Beleidsplan Brede School Overvecht  

Het Meerjarenbeleidsplan Brede School Overvecht 2016-2017 is klaar! 

Wilt u het inzien? Het is te vinden op onze website. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Derk Marseille, 

algemeen coördinator.  

In dit nummer: 

Talentontwikkeling: Ouderlessen bij Media,  

Voorleesfestival 2016,  

Opvoedconferentie en de Brede School Overvecht heeft nu 

ansichtkaarten,    

Vragen of nieuws?  
Derk Marseille, Brede School Overvecht Coördinator,  Email: info@bredeschoolovervecht.nl 

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

Brede School Hart van Noord  •  Brede School Hoograven  •  Brede School Kanaleneiland Zuid  •  Brede School Ondiep  •  Brede School Overvecht  •  Brede 

School Staatslieden  •  Brede School Het Zand  •  Brede School Waterwin  •  Brede School Weide Wereld  •  Brede School Zuilen Oost  •  Brede School 

Klimroos  •  Brede School Dichterswijk 
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Welkom St Maartenschool!  
Na een lange tijd van 

voorbereiding is het onlangs 

officieel bekrachtigd; de St 

Maartenschool voor Speciaal 

Basis Onderwijs maakt deel 

uit van de Brede School 

Overvecht. Best bijzonder, 

want dit is voor het eerst in 

Utrecht en voor zover wij 

weten zelfs in Nederland dat 

een school voor speciaal 

onderwijs zich aansluit bij een 

Brede School. En waarom ook 

niet, want veel kinderen die 

naar de St Maartenschool 

gaan wonen in Overvecht.  Zij 

ontmoeten elkaar al op straat 

en in de speeltuin. En nu dus 

bij de Brede School. 

Binnenkort start op de St 

Maartenschool de carrousel. 

Eerst nog met circus DieDom, 

later komen daar nog andere 

activiteiten bij.  

 
 

 

Voorlees Festival 2016 
 

Avontuurlijke en grappige verhalen vulden zondag 4 

september het park in Overvecht. Voor de tweede keer 

op rij vond hier het Voorlees Festival plaats. Ruim 

honderd ouders en kinderen kwamen op het evenement 

af en genoten van de vele voorlezers, de taalmarkt en 

muziek. De kinderen luisterden ademloos naar de 

betoverende verhalen van Loet, het alter ego van 

eregast Ruth Bakker.  

Foto’s: Ebru Aydin 

 

De middag werd geopend door raadslid Bouchra Dibi: “Ik ben 

dol op voorlezen en kan mij nog goed herinneren hoe ik als kind 

genoot van de prachtige verhalen die mijn buurvrouw voorlas.” 

Hierna ging de voorleesmiddag van start en luisteren zowel 

ouders als kinderen aandachtig naar de verhalen die de 

voorlezers vertellen op tientallen kleedjes. Wanneer de zon 

plaats maakt voor een bui kruipen de kinderen nog dichter bij 

elkaar onder de paraplu om maar niks te missen van de 

spannende avonturen. Om het kwartier speelt de band, de 

Frets!, een aanstekelijk nummer waarop de kinderen al rennend 

wisselen van kleed naar kleed, om weer naar het volgende 

verhaal te luisteren. Voor vijf gelukvogels is er aan het einde van  

 

de dag een boekenpakket om mee naar huis te nemen van 

Uitgeverij De Vier Windstreken, speciaal uitgereikt door  

wijkwethouder Jeroen Kreijkamp, die ook gezellig voorlas op 

een kleedje. “Lezen vind ik leuk. Mijn lievelingsboek is 

Superkracht. Dat zou ik ook wel willen hebben.” Samiya van 10 

is een van de gelukvogels met een mooi boekenpakket. 

“Vandaag heb ik ook super grappige verhalen gehoord. Het was 

vet leuk!”  

F
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Opvoed

conferentie 2016

Na de eerste opvoedconferentie in juni 2015, vindt  

op initiatief van een aantal moeders een tweede 

opvoedconferentie plaats op zondag 9 oktober van 

13.00 tot 17.00 uur in zorgcentrum Rosendael, 

Indusdreef 5.  

De Opvoedconferentie wordt door ouders en  professionals 

samen georganiseerd. Dit jaar staat het thema 'We zijn 

allemaal anders’ (blok 6 van de Vreedzame school)  centraal. 

Als we open staan voor verschillen,  begrijpen we elkaar 

beter en kunnen we samen zorgen voor een beter 

opvoedklimaat in de  

Vreedzame  school en wijk.  Bart Brandsma (filosoof, 

onderzoeker, trainer, publicist en documentairemaker) 

opent de conferentie als gastspreker. Hij spreekt over 

communiceren vanuit verschillende perspectieven.  

  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Opening Speelotheek ‘t Hummeltje 
 

Speelotheek Hummeltje is nu officieel geopend! Hier kan je het filmpje bekijken dat tijdens de opening op 14 september gemaakt is.  

https://youtu.be/mNtyFd-RvGU
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Sport in Overvecht voor alle kinderen met binding en begeleiding 

Dat bewegen goed is voor iedereen 

en ook voor kinderen dat weten we 

inmiddels wel, maar hoe krijg je 

kinderen in Overvecht langdurig  

aan het bewegen? 

 

Sport in de talenten carrousel. 

In het begin in de carrousel  van de 

talentontwikkeling hadden we een apart 

wiel in de carrousel om sport aan te 

bieden op de scholen van de brede 

school Overvecht. De keuze van de 

sporten had een achterliggend idee dat 

kinderen kennis moesten maken met 

contactsporten, teamsporten en 

individuele sporten. Deze uitgangspunten 

hebben we deels los moeten laten toen 

sport niet meer betaald kon worden uit 

het budget van de Brede School en het 

aanbod en organisatie  in handen kwam 

van Harten voor Sport.  

 

De toekomst is een sportbijenkorf. 

Mede omdat verschillende aanbieders van 

sporten aangegeven hebben dat het 

wenselijk was hun sportaanbod in de 

vorm van de carrousel  weer aan te 

kunnen bieden is er een samenwerking 

tot stand gekomen. Het idee is ontstaan 

om sportbijenkorven te organiseren. Op 

het sportterrein de Vechtzoom is al een 

vorm van sportaanbod tot stand gebracht 

zoals nu bedacht is. 

Er is een samenwerking met zes 

sportaanbieders uit de wijk tot stand 

gebracht. Deze zes sporten presenteren 

zich in de carrousel vorm van de 

talentontwikkeling en geven 5 lessen op 

de school na schooltijd en/of onder 

schooltijd. Na deze 5 lessen is bij de 

kinderen goed bekend wat de sport 

inhoud en is er binding met de docent 

gemaakt. Vervolgens is het vervolg van de 

lessen op een van de vier 

sportbijenkorven. Hier zoemt het van de 

sportactiviteiten, want de 

samenwerkende sporten geven hier de 

vervolg lessen. De kinderen zien de 

andere sporten en worden begeleid in 

hun keuze van sport na de lessen 

afgerond te hebben. De bijenkorven zijn 

de sportvelden van de atletiekvereniging 

Phoenix, de Vechtzoom van de 

voetbalvereniging DSO, de korfbalvelden 

van Synergo en de velden van VV De 

Dreef. De vereniging  van de bijenkorf 

heeft ook een gastheer/vrouw taak.  Op 

de bijenkorven zullen de sporten judo, 

korfbal, voetbal, atletiek, teakwon-do en 

turnen de lessen verzorgen. Ook zijn de 

sporten weer gelijk verdeeld in 

contactsporten, teamsporten en 

individuele sporten, net als in het begin 

van de sportcarrousel.  

 

 

 

 

Ansichtkaarten  

Groeten uit Overvecht 

 

 

Goed onderwijs op een leuke school dicht in de buurt, wie wil dat nou 

niet voor zijn kind?  

Overvecht heeft dat! Om ouders daarop te wijzen heeft de Brede School 

Overvecht een ansichtkaart laten maken. Deze kaart is bedoeld om weg 

te geven aan jonge ouders die wonen in Overvecht en die op zoek zijn 

naar een basisschool voor hun kind. Ken jij zulke ouders? En wil je een 

stapel kaarten ontvangen? Laat het ons dan even weten.  

 


