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Digitaal 

inschrijven 

voor Brede 

School- 

activiteiten  
 

Vanaf dit schooljaar werkt de 

Brede School met digitaal 

inschrijven voor activiteiten 

op school of in een buurthuis.  

Wil ja na schooltijd verder 

met de vervolglessen? Dan 

kan je je daarvoor aanmelden: 

www.bredeschoolovervecht.nl 

 

Activiteiten na schooltijd  

Op alle scholen in Overvecht 

is na schooltijd van alles te 

doen. Sportactiviteiten zoals 

voetbal, korfbal, atletiek, judo 

en taekwondo-do, maar ook 

dans, schaken, theaterlessen 

en circus.  Na de eerste vijf 

lessen op je eigen school kan 

je kiezen voor vervolglessen. 

Deze zijn altijd in de buurt; op 

je eigen school of een andere 

school vlakbij. De lessen zijn 

meestal gratis.   

Inschrijven 

Hoe werkt digitaal 

inschrijven? Zit je in 

Overvecht op School?  

Kijk bij Activiteiten op de 

website. Daar staan alle 

activiteiten die er deze 

periode te doen zijn. Kies wat 

je wilt gaan doen en vul samen 

met je ouders het 

inschrijfformulier in.  

 

Plaatsing 

Let op, na je inschrijving ben 

je niet automatisch geplaatst. 

Je weet zeker dat je kan 

deelnemen als je van de Brede 

School een bevestiging hebt 

ontvangen, Houd je mailbox 

dus goed in de gaten.  

 

Lessen onder schooltijd 

Ook zijn er lessen techniek, 

media en musicalbegeleiding 

voor de bovenbouw. Deze 

zijn allemaal onder schooltijd. 

Inschrijven daarvoor is dus 

helaas niet mogelijk.  

 

Muziekinstrumenten 

Wil je een muziekinstrument 

leren spelen, zoals klarinet, 

trompet, viool, cello, 

slagwerk, zang of gitaar? Dan 

kan je je aanmelden bij de 

Muziekroute  

In dit nummer: 

Digitaal inschrijven,  

1000ste Gezonde School, Stages voor wijkmediatoren,  

en nog veel meer  

    

Bakfiets te leen  
 

De Kinderraad Utrecht 

beschikt over een bakfiets 

die dient als mobiele 

expositie.  

De bakfiets staat geparkeerd 

in de hal van OBO de Gagel/ 

Mattheusschool en is te leen.  

 

 
 

Wil je een activiteit, 

expositie of iets anders 

onder de aandacht brengen?  

 

Neem dan even contact op 

met de Brede School 

Overvecht. Dat kan 

telefonisch of via de mail 

info@bredeschoolovervecht.

nl 

 

 

 
 

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

Vragen of nieuws?  
Derk Marseille, algemeen coördinator,  Email: d.marseille@bredeschoolovervecht.nl 

Petra Jongerius, Ouderbetrokkenheid en Vreedzame Wijk. Email: p.jongerius@bredeschoolovervecht.nl  

Harmen van der Woude, Talentontwikkeling. Email: h.woude@bredeschoolovervecht.nl 

 

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 Waterwin  •  Brede School Weide Wereld  •  Brede School Zuilen Oost  •  Brede School Klimroos  •  Brede School 

Dichterswijk 
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De 1000ste Gezonde School staat in Overvecht!  
 

Overvecht heeft al een aantal gezonde 

scholen met het certificaat Voeding: 

Marcusschool, Mattheusschool en 

jenaplanschool Cleophas. Sinds kort 

mogen de vier OBO’s zich Gezonde 

School Sport en Bewegen noemen.  

Maar wat een verrassing; de OBO’s 

bleken de 1000ste gezonde school in 

Nederland te zijn! Dat was een feestje 

en een persbericht waard.  

Uit de krant: Openbare Basisschool Utrecht Overvecht is de 1000ste 

basisschool die zich Gezonde School mag noemen. De school 

ontving op 6 juli het vignet Gezonde School uit handen van Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad. ,,We bereiken 

hiermee een prachtige mijlpaal voor het basisonderwijs”, zegt Anko van Hoepen als hij het vignet Gezonde School overhandigt aan 

Nelleke Brouwer, directielid van de school. Dit gebeurt in het bijzijn van ruim 100 kinderen die na de overhandiging een 

beweegclinic op het schoolplein volgen. De school heeft het themacertificaat Bewegen en Sport behaald. Van Hoepen: ,,OBS 

Utrecht Overvecht heeft het predicaat Gezonde School verdiend omdat de school zich sterk maakt voor een meer gezonde leefstijl. 

Met het vignet Gezonde School als kwaliteitskeurmerk is de school een mooi voorbeeld voor alle andere basisscholen in 

Nederland.”

 

Stages voor 

wijk-

mediatoren  

Ben je een vreedzame organisatie? 

Werken jullie (ook) in Overvecht? 

 

In de week voor de herfstvakantie starten voor leerlingen uit 

groep 8 weer de trainingen om wijkmediator te worden.  

In de loop van het schooljaar lopen zij stage, om ook in de 

praktijk te oefenen.   

Stageplaatsen in voorgaande jaren waren onder meer: 

- het UCK in de Stefanus 

- de MuziekRoute 

- schoolvoetbaltoernooi 

- de meidenclub van JoU in Prosific 

- de speeltuinen 

- Mira Media (online wijkmediatoren) 

 

Wil je wijkmediatoren minimaal een keer voor ongeveer 2 uur 

per keer een stageplaats bieden?  

Neem dan contact op met Petra Jongerius, coördinator 

Vreedzaam bij de Brede School Overvecht 

p.jongerius@bredeschoolovervecht.nl 

 

Wil je meer weten over de wijkmediatoren? Kijk dan op de  

website www.wijkmediatoren-overvecht.nl 

 

 

mailto:p.jongerius@bredeschoolovervecht.nl
http://www.wijkmediatoren-overvecht.nl/
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Activiteiten in de 

talentencarrousel 
 

Ook dit schooljaar zijn er weer veel verschillende activiteiten in 

de carrousel. De eerste periode is inmiddels gestart.  

 

Posters 

Wil je weten wat er te doen is op of in de buurt van jouw 

school? Kijk dan op de posters die hangen op alle scholen en op 

andere plekken in de wijk. Daarop staan ook namen en adressen 

van aanbieders van de vervolgcursussen in de wijk.  

 

Vervolglessen 

De eerste vijf lessen zijn op school. daarna kan je je aanmelden 

voor vijf vervolglessen. Deze zijn op je eigen school of op een 

school in de buurt. Soms zijn de vervolglessen in een buurthuis 

of bij de sportclub. Aanmelden voor de vervolglessen gaat via 

onze website  

 

Naar de club of vereniging 

Ben je daarna zo enthousiast geworden? Dan kan je verder bij 

de vereniging of club. De docenten van de activiteiten kunnen 

daarover alles vertellen.    

 

Heb je geen poster ontvangen terwijl je daar op je werk of 

school wel een plekje voor hebt? Laat dit dan even weten. Dan 

komen we er eentje brengen.  
 

 

 
 

Schaakclub in Overvecht 
 

Schaakclub Oud Zuylen Utrecht is een 

vereniging met meer dan 125 leden en 

daarmee behoort het tot de grootste 

van Nederland. Naast een senioren-

afdeling is er een jeugdafdeling waar 

kinderen van beginner tot vergevorderd 

les krijgen en tegen elkaar competitie 

spelen. Daarnaast speelt de vereniging competitie op landelijk 

niveau tegen andere verenigingen. 

 

Schaken in Overvecht  

Vanaf dinsdag 25 september is het mogelijk om in clubverband 

te (leren) schaken tegen leeftijdsgenoten. Dan opent Schaakclub 

Oud Zuylen een dependance in Overvecht. in de grote zaal van 

OBO de Gagel/Mattheusschool.  

 

 

Waar:  

Bantoedreef 2 

 

Wanneer:  

elke dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur   

 

Lid worden 

Kinderen die graag door willen gaan met schaken kunnen lid 

worden van de schaakclub.  De lessen kosten € 59 per jaar, 

daarbij zit lidmaatschap van de Schaakbond inbegrepen. U-pas is 

geldig.  

 

Opgeven kan via de school, via de website van de Brede School 

of bij de schaakclub. Alvast een kijkje nemen op website van 

Schaakclub Oud Zuylen? Dat kan via de link.  

 

  

http://www.bredeschoolovervecht.nl/
http://oudzuylenutrecht.nl/jeugd/
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Als er geen geld is om mee toe doen 
 

Het aantal gezinnen dat in Utrecht in 

armoede leeft, steeg de afgelopen jaren 

opnieuw, al vlakt die groei wel af. Hadden 

in 2010 nog 22.200 huishoudens een laag 

inkomen, vorig jaar waren dat er 25.200.  

Overvecht heeft van alle wijken in de stad 

het hoogste percentage huishoudens met 

een bijstandsuitkering; ruim 18% . Ook is 

het aandeel eenoudergezinnen hier 

groter dan elders. Veel kinderen in 

Overvecht groeien dan ook op in 

armoede. Voor deze kinderen zijn er 

verschillende mogelijkheden om toch 

mee te doen met sport- en 

cultuuractiviteiten.  

 

U-pas  

Voor veel cultuur- en sportactiviteiten 

kunnen kinderen gebruik maken van de 

U-pas. Als om wat voor reden dan ook 

geen gebruik (meer) gemaakt kan worden 

van de U-pas en ouders/verzorgers het 

ook zelf niet kunnen betalen, kan er een 

aanvraag worden gedaan bij het 

Jeugdfonds Cultuur. Het 

Jeugdcultuurfonds betaalt contributie of 

lesgeld voor kinderen uit gezinnen waar 

te weinig geld is om te sporten, te 

dansen, muziek te maken of iets anders 

creatiefs te doen.  

Intermediair 

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen.  

Een aanvraag wordt gedaan door en 

intermediair; een leerkracht, CF-er 

cultuur of buurtsportcoach.  

 

Jeugdcultuurfonds 

Het Jeugdcultuurfonds betaalt de 

contributie en eventuele attributen tot 

een maximaal bedrag van € 400,- per jaar. 

Mocht er na het betalen van de 

contributie geld over zijn, dan is het 

mogelijk om voor het resterende bedrag 

attributen te vergoeden. Ook kinderen 

die via de U-pas culturele lessen volgen 

bij een vereniging kunnen in aanmerking 

komen voor attributen.  

 

Werkwijze 

Een intermediair meldt zich eenmalig aan 

en kan dan aanvragen doen. Het 

Jeugdcultuurfonds vergoedt rechtstreeks 

de contributie en stort het bedrag op de 

rekening van de cultuuraanbieder. Een 

aanvraag is voor een periode van 1 jaar. 

Bij de aanvraag wordt een motivatie en 

een globale inschatting van de financiële 

situatie gevraagd.  

 

 

Utrechtse Armoedecoalitie 

Dit is een bundeling van maatschappelijke 

organisaties, betrokkenen en initiatieven 

rondom het thema armoede. 

De leden hebben daarbij één doel voor 

ogen: armoede bestrijden en sociale 

uitsluiting tegengaan, in het bijzonder 

voor kinderen. De coalitie wil dit 

bereiken door de handen ineen te slaan, 

hulp- en dienstverlening te verbeteren, en 

met vernieuwende initiatieven te komen.  

 

 
 

Kijk op de website van het 

Jeugdcultuurfonds voor meer informatie 

en om een aanvraag te doen.  

De website van de Armoedecoalitie geeft 

informatie en tips, op het gebied van vrije 

tijdbesteding, voedsel etc. 

 

 

Agenda:  

 
 

Activiteiten talentontwikkeling 

1e periode talentencarrousel > start maandag 10 september  

Ouderkind-lessen in week 40 of 41 

 

 

 

Voorleesfestival > zondag 16 september in Park de Gagel 

 

Overvecht 10 jaar Vreedzaam! > 27 september 

 

Week van de Opvoeding > 1 tot 7 oktober 

Kijk voor het programma op flyers in de buurthuizen en 

speeltuinen of op de website www.weekvandeopvoeding.nl 

 

 
 

Training wijkmediatoren > week voor de herfstvakantie 

 

 

 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/
https://armoedecoalitie-utrecht.nl/ik-zoek-informatie/
http://www.weekvandeopvoeding.nl/
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Dit jaar al weer voor de vierde keer: het Voorleesfestival 

Op zondag 16 september vanaf 13.00 uur in Park de Gagel 
 

Het Voorleesfestival zoekt nog vrijwilligers. Lijkt het je leuk om voor te lezen aan kinderen van verschillende leeftijdsgroepen?  

Laat dit dan even weten aan de organisatie: ter attentie van Romy Vos, email: vos@dewijdeblik.com 

 

 

 

mailto:vos@dewijdeblik.com

