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Schaken 

tijdens de 

vader-kind-

activiteit 
Vaders uit Overvecht, zet in 

uw agenda; vrijdag 28 juni is 

het weer vader-kind-avond. 

Het thema is deze keer 

schaken. Alle vaders en 

kinderen zijn welkom. 

Schaakclub Oud-Zuylen 

Medewerkers van schaakclub 

Oud Zuylen zijn aanwezig om 

schaakles te geven. Ook 

vertonen zij een film waarin 

wordt uitgelegd waarom 

schaken zo belangrijk is.  

 

Reuzenschaakbord 

Altijd al eens willen spelen 

met reuzenschaakstukken, 

zoals in de hal van het 

Stadskantoor? Dat kan tijdens 

de vader-kind-avond. Ook is 

er gelegenheid om te spelen 

op de borden van de Brede 

School, tegen andere vaders, 

tegen de kinderen of tegen de 

schaakdocent. 

 

Schaken  

Waarom schaken? Schaken is 

goed voor de ontwikkeling 

van de hersens. Je wordt er 

slimmer van, je leert je te 

concentreren en strategieën 

te bedenken. Schaken is voor 

iedereen: het overbrugt 

leeftijdsverschillen en taal. Je 

kan het altijd en overal spelen.  

 

Lid worden van de club 

Overvecht heeft ook een 

jeugdschaakclub. In OBO de 

Gagel/Mattheusschool. De 

leden van de schaakclub 

komen elke dinsdagmiddag 

van 15.30 tot 16.30 uur bij 

elkaar voor schaakles door 

professionele docenten van 

schaakclub Oud-Zuylen. Lid 

worden kan voor € 66 per 

jaar (U-pas is geldig).  

 

Proefles bij de schaakclub 

Een proefles meemaken? Dat 

kan. Tijdens de vader-kind-

avond delen we vouches uit 

om drie keer gratis mee te 

mogen doen.  

 

Dus vaders, komt allen:  

28 juni van 18.00 tot 19.30 uur  

MFA-zaal van  

OBO de Gagel/Mattheusschool. 

Bantoedreef 2  

  

In dit nummer: 

Schaken voor vaders en kinderen,  

Onderzoek naar vrije tijdsbesteding,   

Een nieuw wijkmanifest   

Brede School 

zoekt 

opslagruimte 
 

 
 

De Brede School heeft veel 

activiteiten-materiaal. Zoals 

circusspullen (een grote 

loopbal, balanskoorden), 

kosten met kookgerei en 

judo matten.  

 

Hiervoor zoeken we een 

garagebox, berging of grote 

schuur, bij voorkeur in 

Overvecht.   

 

Eisen: minimaal 3 bij 4 

meter, droog, afsluitbaar en 

goed bereikbaar met een 

auto. Een financiële 

vergoeding is mogelijk.  

 

Weet je iets?  

Wij horen het graag via de 

mail of telefonisch.  

 

 

De avond start om 19.00 uur 

en duurt tot 20.30 uur. De 

locatie is OBO Spoorzicht, 

Teun de Jagerdreef 1B.  

 

U kunt vrij binnenlopen.  

 

 

 

  

 
Reuzenschaakbord 1 

  
 

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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Wat doen kinderen uit Overvecht na schooltijd?   

Wat vinden ze het leukst om te doen en wat willen zij graag 

leren? Dat wilden wij heel graag weten. Bijna 400 kinderen 

hebben in de klas de vragenlijst ingevuld. Ook ouders hebben 

vragen over vrije tijdsbesteding van de kinderen beantwoordt.  

 

Buiten spelen  

Dat is wat kinderen het meest doen. En spelletjes thuis, zoals 

schaken of gamen en spelen met een broer of zusje. Veel 

kinderen gaan naar een sportclub. Ook naar de bibliotheek gaan 

is populair. Ongeveer de helft van de kinderen gaat regelmatig 

naar de moskee of naar Arabische les.  

Ouders vinden het belangrijk dat kinderen plezier maken en 

spelen met andere kinderen. Maar ook bewegen en buiten zijn 

en daarnaast ondersteuning bij schoolprestaties vinden ouders 

belangrijke bezigheden.  

 

 

leren lopen op de circusbal  

Het aanbod van de Brede School 

Meer dan tweederde van alle kinderen heeft dit jaar 

deelgenomen aan het activiteiten-aanbod van de Brede School. 

Toch is dat aanbod jammer genoeg niet zo bekend. Ouders 

weten vaak niet dat de activiteiten door de Brede School 

georganiseerd worden. Of ze weten niet dat er activiteiten zijn 

onder en na schooltijd. Wij zullen de komende tijd samen met 

scholen en aanbieders bedenken hoe we de activiteiten nog 

beter onder de aandacht kunnen brengen en inschrijven kunnen 

vergemakkelijken.  

 

Wat willen kinderen leren 

Kinderen uit Overvecht willen vooral beter worden in dingen, 

beter een instrument leren spelen, in voetbaltrucjes of in 

schoolvakken zoals begrijpend lezen, rekenen of spelling.  

Veel kinderen willen graag een vreemde taal zoals Engels of 

Frans leren. Ook beter Arabisch lezen en schrijven wordt veel 

genoemd. Het liefst leren kinderen activiteiten uit de 

talentencarrousel, zoals voetballen, worstelen of schaken. 

Kinderen en ouders noemen ook nieuwe activiteiten, zoals 

koken, turnen, tekenen en knutselen of acrobatische kunsten. 

We zullen kijken of we deze in de toekomst kunnen opnemen 

in het aanbod.  

 

Meer weten? 

Wilt u meer weten over het onderzoek of de resultaten? Het 

verslag is binnenkort te vinden op onze website. U kunt dit ook 

ontvangen, stuur een email naar 

d.marseille@bredeschoolovervecht.nl 

en wij sturen het u toe.  

 

 
schaken vraagt concentratie  

 
 

  

 

 
voetballes van docent Victor  

 

 

 

 

mailto:d.marseille@bredeschoolovervecht.nl


v 

 

Nieuwsbrief Brede School Overvecht  Pagina 3 

Nieuw wijkmanifest door Vreedzame wijk kinderraad  
 

Vreedzame Kinderraad  

Dit jaar hebben we met de 

Vreedzame kinderraad 

nagedacht over een nieuw 

wijkmanifest. In dit manifest 

staan afspraken voor het 

samenleven in een Vreedzame 

wijk die voor kinderen belangrijk 

zijn. Als vervolg op het maken 

van deze wijkafspraken hebben 

we met de kinderen nagedacht wat we samen kunnen doen om 

de afspraken van dit manifest na te leven.  

 

Verantwoordelijkheid  

Afspraken nakomen betekent dat je verantwoordelijkheid neemt 

voor het mede vormgeven van je wijk. Wanneer zijn mensen 

bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen 

gedrag, de zorg voor anderen en de omgeving waarin ze leven? 

We hebben filosofische gesprekken gevoerd over o.a. de vraag; 

wanneer zeg je JA tegen verantwoordelijkheid?  Ook hebben we 

nagedacht welke mensen al verantwoordelijkheid nemen voor 

een positief sociaal wijkklimaat. Kinderen hebben met elkaar 

verschillende ‘’Vreedzame wijk helden’’ gevonden; ouders, 

vrijwilligers in het buurtcentrum, de wijkagent, mensen die de 

plantsoenen verzorgen, de jongerenwerker……. 

 

Walk of Peace 

Tot slot van dit traject hebben we nagedacht wat de kinderen 

zélf kunnen bijdragen aan een positieve, vreedzame sfeer in de 

wijk. Dit heeft geleid tot het idee om een  Walk of Peace te 

organiseren in de vredesweek op 25 september 2019. Meer 

informatie volgt snel.  

 

Presentatie nieuwe wijkmanifest 

Maar eerst willen we jullie uitnodigen voor een feestelijke,  

afsluitende presentatie van het nieuwe wijkmanifest. Iedereen is 

welkom!  

 

Wanneer: Dinsdag 11 juni van 8.45 tot 9.15  

Waar: OBO Klopvaart, Eufraatdreef 1 

 

 
werken aan het nieuwe manifest  

 

 

Romaissa en Ibrahim bij de burgemeester 

 
Romaissa en Ibrahim, afgevaardigden van de Overvechtse Kinderraad, hebben na afloop van de 

bijeenkomst van de Stedelijke Kinderraad een onderonsje met burgemeester Jan van Zanen.  

Ze geven hem een brief met de uitnodiging om aanwezig te zijn bij de Walk of Peace op 25 

september. Spannend! Zal hij het doen? Wordt vervolgd….. 
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Het zijn helden, 

echte helden.  
 

Vanaf het begin is cultuur een belangrijke 

onderdeel van de Brede School (toen nog 

Verlengde Schooldag geheten) geweest. 

Hoe is dat zo begonnen? Annelies van 

den Berg van het UCK vertelt:  

 

Magneetschool 

Het eerste pilotproject was de 

Kunstmagneetschool in 2003.  Een school 

met speciale aandacht voor kunst en 

cultuur. Door het (laten) uitspelen van 

situaties en conflicten tussen kinderen 

bleek dat dramalessen een goede manier 

zijn om de vreedzame school te 

versterken.  

Drie jaar later in 2006 werd met de film 

‘wij zijn helden, echte helden’ het 

resultaat van de pilot gepresenteerd 

tijdens een conferentie in de Reuzenhal. 

Toen werd duidelijk dat een 

cultuuraanbod onmisbaar is voor een wijk 

als Overvecht.  

 

Cultuur onmisbaar 

Kunst en cultuur kan mensen -jong en 

oud- met elkaar verbinden. Het is een 

positieve boodschap in een universele 

taal die mensen verbindt. In elke cultuur 

maken mensen muziek en vertellen ze 

elkaar verhalen, verhalen die maken dat 

we elkaar begrijpen. Door samen kunst 

en cultuur te beleven ontstaat plezier. 

Dat zie je nu ook terug in de circus en 

theaterlessen en natuurlijk in de 

MuziekRoute.  

 

Lange adem 

Het plezier en enthousiasme waarmee 

kinderen muziek maken en optreden 

voor een groot publiek is geweldig. En 

een resultaat van jaren investeren. Kunst 

en cultuur op scholen en in de 

naschoolse activiteiten vraagt om een 

lange adem.  

In theater en muziek kan je focussen op 

wat wel lukt en wat je wel goed kan. Het 

is een positieve boodschap in een 

universele taal die mensen verbindt.  

 

Droom 

Annelies gaat Overvecht na 16 jaar 

verlaten. Welke boodschap wil ze 

meegeven?  

Dat kunst verbindt en een manier is om 

je te uiten en gezien te worden. Een 

manier om je talenten te ontdekken. Dat 

scholen, ouders en kinderen inzien dat de 

kunst en cultuur belangrijk is voor de 

totale ontwikkeling van het kind. En dat 

mensen door kunst en cultuur kijken naar 

wat hen bindt en niet waarin ze 

verschillen. Haar droom? Dat de kunsten 

blijvend de totale ontwikkeling van 

kinderen ondersteunen. Dat ouders, 

kinderen en professionals elkaar blijven 

zien als helden, echte helden!  

 

Dank je Annelies voor je inzet in 

Overvecht.  

 

 
Annelies van den Berg  

 

 

Onze agenda:  
 

 
 

Presentatie nieuw Wijkmanifest 

Dinsdag 11 juni van 8.45 tot 9.15 uur 

OBO Klopvaart, Eufraatdreef 1 

 

Eindevaluatie Talentontwikkeling  

Maandag 8 juli, 15.15 tot 17,15 uur 

OBO de Gagel/Mattheusschool, Bantoedreef 2 

 

Startbijeenkomst nieuwe schooljaar Talentontwikkeling 

Dinsdag 10 september, 15.15 tot 17,15 uur 

OBO de Gagel/Mattheusschool, Bantoedreef 2 

 

Start periode 1 activiteiten talentontwikkeling 

Vanaf maandag 16 september  

 

Walk of Peace Overvecht 

Woensdag 25 september 

Plaats en tijd volgt nog  

  



v 

 

Nieuwsbrief Brede School Overvecht Pagina 5 

  

 

 

Diploma-uitreiking wijkmediatoren 2019 

Gefeliciteerd!  


