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Terugkijken 

op de Walk 

of Peace 
 

Op woensdag 25 september 

2019 -na een lange 

voorbereiding- was het dan 

eindelijk zover. Bijna alle 

kinderen die in Overvecht 

naar groep 6, 7 of 8 gaan 

liepen mee, samen met de 

Vreedzame Kinderraad, 

wijkbewoners, leerkrachten, 

vaders, moeders en mensen 

die werken in de wijk. 

 

Het manifest 

Kinderen van de Overvechtse 

Kinderraad hebben een 

Manifest opgesteld. Daarin 

staat hoe de wijk waarin 

kinderen willen leven er uit 

ziet.  

 

Podiumprogramma 

Om 10 uur startte het 

programma op het podium. Er 

was een dans en een 

zelfgemaakte rap.  Het 

Manifest werd uitgereikt aan 

wethouder Anke Klein. De 

kinderen vertelden haar wat 

zij zelf gaan doen om 

Overvecht vreedzamer te 

maken.  

 

Vreedzame Wijk-held 

De kinderen maakten bekend 

wie zij 

hebben 

gekozen tot  

vreedzame 

wijkheld. Het 

is geworden 

Sjaak de Bruin, de wijkagent. 

Hij ontving een medaille en 

een wisseltroffee  

 

Kunstwerk te leen  

Alle wensen van de kinderen 

zijn samengevoegd in een 

groot kunstwerk. Wil je dit 

ophangen in je hal, 

ontmoetingsruimte of zaal? Of 

heb je een suggestie voor een 

goede bestemming? Stuur dan 

even een mail naar ons.  

 

Meer over het Manifest, het 

kunstwerk en een blog van 

Petra Jongerius, coördinator 

Vreedzame wijk Overvecht 

verderop in deze Nieuwsbrief.  

In dit nummer: 

Terugkijken op de Walk op Peace,  

Ouder-kindlessen, Activiteiten op school,   

Een nieuw wijkmanifest    

Herhaalde oproep 

Brede School 

zoekt 

opslagruimte 

 
 

De Brede School heeft veel 

activiteiten-materiaal. Zoals 

circusspullen (een grote 

loopbal, balanskoorden), 

kisten met kookgerei en 

judomatten.  

 

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.  

 

 

 

  

 

 
 

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 

Nieuwsbrief Periode 1 – 2019-2020 

http://www.bredeschoolovervecht.nl/
mailto:d.marseille@bredeschoolovervecht.nl
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Ouder-kindlessen 
Onderdeel van de activiteiten van de Brede school is altijd de 

ouder-kindles. Ouders worden uitgenodigd om te komen kijken 

bij de activiteit van hun kind….. en om mee te doen. Op die 

manier ervaren ouders wat het kind leert en beleeft. Ouders 

worden via de school of via de aanbieder uitgenodigd voor de 

ouder-kindles.  

 

Onbekend, maar zeer bemind 

Jammer genoeg weten maar weinig ouders van het bestaan van 

de ouder-kindlessen, blijkt uit het onderzoek Wat willen 

kinderen graag leren? onder ouders en kinderen dat wij eerder 

dit jaar hebben gedaan.  

Ouders die het wel weten, en die aanwezig waren, vonden dit 

enorm leuk en informatief. Het was voor hen bijzonder om te 

zien welke liedjes en dansjes kleuters geleerd hebben bij Zang 

en Bewegen of om in de houdgreep genomen te worden door 

hun zoon of dochter tijdens de judoles. Bij de medialessen 

gingen ouders en kinderen samen aan de slag op zoek naar 

nepnieuws. Ook voor veel ouders een eye-opener. Ouder-

kindlessen zijn er voor alle kinderen, van groep 1 t/m 8. 

 

Van harte welkom!  

Wilt u ook een ouder-kindles meemaken? U bent van harte 

welkom. Vraag bij de leerkracht of de aanbieder wanneer deze 

is. Voor de meeste activiteiten zal dit in de weken na de 

herfstvakantie zijn.  

 

 

Vaders en kinderen spelen tegen de docent tijdens de 

schaakavond 

 

 

Mediaskills voor groep 8  
 

Nieuw in de talentencarrousel van 

de Brede school: mediaskills, een 

aanbod speciaal voor groep 8. 

Maar wat is mediaskills?  

Susanne Lolkema van MiraMedia 

vertelt:  

 

Wat is mediaskills? 

Een eigen website maken en 

onderhouden, online een logo ontwerpen, een mooie Prezi of 

PowerPoint in elkaar zetten, Photoshoppen, op een veilige 

manier met social media omgaan.  

Dit zijn voorbeelden van digitale vaardigheden die handig zijn op 

de middelbare school en voor in de toekomst! Daarom krijgen 

de groepen 8 dit schooljaar ‘Mediaskills’ aangeboden in de 

talentencarrousel.  

 

Elke school  

Een mediacoach vanuit Mira Media komt 6 keer op bezoek in de 

klas en leert de kinderen alvast wat handige en vooral leuke 

‘mediaskills’ -oftewel digitale vaardigheden- aan. Wat precies aan 

de orde komt in de lessen bespreken de docenten van groep 8 

met de medewerkers van Mira Media.  

 

Kijk op de poster of de flyer die je hebt gekregen wanneer 

medialskills bij jou op school komt.  

 

 

 

  

https://bredeschoolutrecht.nl/overvecht/wp-content/uploads/sites/8/2019/07/Resultaten-onderzoek-wensen-en-vrije-tijdsbesteding-TO.pdf
https://bredeschoolutrecht.nl/overvecht/wp-content/uploads/sites/8/2019/07/Resultaten-onderzoek-wensen-en-vrije-tijdsbesteding-TO.pdf
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Activiteiten op school in dit schooljaar 
Dit jaar zijn er naast de oude 

bekende activiteiten ook een 

aantal nieuwe activiteiten op 

alle scholen.  

Nieuw is:  

Tekenen voor groep 3, 4, 5 

Circusacrobatiek voor groep 6 

Programmeren voor groep 7 

Performance en mediaskills 

voor groep 8 

 

Tekenen, programmeren en circusacrobatiek zijn op verzoek 

van kinderen die vorig jaar hebben meegedaan aan het 

onderzoek Wat willen kinderen graag leren?  Het Kernteam van 

de Brede school was van mening dat deze activiteiten inderdaad 

goed passen bij de doelen van de Brede School. Daarom hebben 

we het opgenomen in het activiteitenprogramma.  

 

Alle activiteiten op een rij: 

Dit jaar is er dus meer te doen dan vorige jaren:   

Voor de kleuters:  

 Voetbal, Zang en bewegen, dans, judo en korfbal 

Voor groep 3, 4 en 5:  

 Voetbal, tekenen, judo, korfbal, taekwon-do en schaken 

Voor groep 6 en 7:  

 Worstelen, programmeren, atletiek en circusacrobatiek  

Voor groep 8: 

 Performance, mediaskills en musicaltheater 

Hou onze website in de gaten, want na de Kerstvakantie komen 

er nog meer nieuwe activiteiten bij.  

 

Carrousel 

De lessen vinden onder of na schooltijd plaats op elke school. 

Ze draaien als een carrousel door Overvecht. Dat betekent dat 

de activiteiten telkens op een andere school geboden worden, 

in de herfst of in het vroege voorjaar. Het kan ook zijn dat jouw 

groep en school pas volgend jaar aan de beurt is. Dat komt 

omdat er zoveel scholen deel uitmaken van de Brede School. 

Op de poster, de flyer en de website van de Brede school kan je 

zien welke activiteiten nu bij jou in de buurt zijn. Op elke school 

zijn 10 lessen. Daarna zijn er nog vijf gratis vervolglessen in de 

buurt, voor kinderen die nog beter willen worden.  

 

Vervolglessen  

Inschrijven voor de vervolglessen gaat via de website van de 

Brede School. Nadat je het inschrijfformulier hebt ingevuld klik 

je op de rode button. Er verschijnt dan het bericht dat je 

inschrijving ontvangen is. Scholen en aanbieders van activiteiten 

bekijken samen de inschrijvingen. Kinderen die al lessen op 

school hebben gehad zijn als eerste aan de beurt. Is er nog 

plaats over, dan mogen kinderen van andere scholen in 

Overvecht meedoen.  

 

Een flyer voor alle kinderen 

Alle kinderen hebben van school een flyer gekregen met daarin 

de activiteiten van talentontwikkeling. Zodat zij thuis samen met 

ouders kunnen zien wat er op school te doen is en waarvoor zij 

zich kunnen inschrijven na schooltijd. Lid worden van een van 

de clubs of verenigingen kan natuurlijk ook. Achterop de flyer 

staat informatie zoals het telefoonnummer, adres en de 

(les)tijden.  

 

Nieuw dit jaar is dat je ook via een QR-code bij de website van 

de Brede School kan komen. Dan wordt inschrijven nog 

makkelijker. Probeer het maar eens via het plaatje Scan mij 

hiernaast!  

 

 
De poster die hangt op alle scholen 

 

https://bredeschoolutrecht.nl/overvecht/wp-content/uploads/sites/8/2019/07/Resultaten-onderzoek-wensen-en-vrije-tijdsbesteding-TO.pdf
http://www.bredeschoolovervecht.nl/
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Het Manifest van de Vreedzame Kinderraad Overvecht  
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Blog door Petra Jongerius, coördinator 

Vreedzame wijk Overvecht:  
 

Jeugdherinnering 

Als kind kon ik me enorm boos maken over het feit dat er kinderen in mijn klas werden 

buitengesloten omdat ze anders waren. Ik herinner me de jongen die vanuit Limburg was 

verhuisd en een heel andere taal leek te spreken. Vooral de uitspraak van zijn zachte g viel op. 

Hij werd erom uitgelachen.  Een andere jongen werd gemeden omdat hij vlooien zou hebben. 

En het meisje dat er niet bij hoorde, maar waarvan ik me niet herinner waarom dat dan was. 

Ik herinner me een groot gevoel van onrechtvaardigheid. Ik vond het zó oneerlijk en gemeen. Ik ging dan juist wel naast dat ene 

meisje zitten of probeerde een gesprek aan te gaan. Ik lachte in ieder geval niet mee met de groep.  Kleine protestacties tegen 

onrechtvaardigheid en vooroordelen.  

 

Vreedzame school en wijk  

Nog steeds voel ik verontwaardiging als hele groepen, met name kinderen,  worden gestigmatiseerd. Bijvoorbeeld vanwege 

religieuze of culturele achtergrond of omdat de wijk waar zij opgroeien een negatief imago heeft. In Overvecht, de Utrechtse wijk 

waar ik werk, was ooit Eberhard van der Laan op werkbezoek. Op één van de basisscholen vertelde een jongen hem; “Weet je wat 

het is, als ik vertel dat ik uit Overvecht kom dan kijken ze me aan alsof ik iets ben van onder hun schoen.’’   

Misschien voel ik me daarom zo aangesproken tot het programma van de Vreedzame school en wijk. Een programma waarbij het 

doel is met kinderen, ouders en professionals na te denken over vragen als; waartoe voeden wij op? In wat voor wereld willen wij dat 

onze kinderen opgroeien? Hoe kunnen wij als volwassenen de liefde voor onze kinderen en de liefde voor de wereld voorleven? hoe kunnen 

we samenwerken aan een positief opvoedklimaat waar mensen zich met elkaar verbonden voelen, waar conflicten worden opgelost, 

ook als er grote en soms scherpe verschillen lijken te zijn,  waar kinderen gezien en gehoord worden, serieus genomen worden en 

de gelegenheid krijgen te oefenen met het vormgeven en bijdragen aan een democratische samenleving.  

Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, de ander en de samenleving zullen we kinderen moeten leren. Dat gaat niet vanzelf. ‘’De 

manier waarop kinderen de wereld leren zien hangt in sterke mate af van de manier waarop opvoeders die wereld presenteren. We 

moeten sociale en politieke problemen niet gaan verdoezelen voor kinderen, maar we moeten ze wél voor hen pedagogisch vertalen 

en presentatie van leed en onrecht gepaard laten gaan met presentatie van hoop en mogelijkheden voor verbetering’’ (aldus Micha 

de Winter) . Volwassenen, ouders en professionals, zullen daartoe maatschappelijke oefenplekken moeten creëren en kinderen 

begeleiden en ondersteunen bij het oefenen van de geleerde vaardigheden. Hierbij is o.a. het stimuleren van verbeeldingskracht, 

inlevingsvermogen en empathie van essentieel belang omdat dit voorwaarden zijn om vanuit een algemeen belang te denken en 

handelen.  Dat is de visie die ik graag wil uitdragen en in de praktijk probeer te brengen als sociaal makelaar jeugd en Vreedzame 

wijk coördinator.  

 

Een voorbeeld; de Walk of Peace,  25 September 2019  

In Overvecht wordt elk schooljaar een Vreedzame kinderraad gekozen. Deze kinderraad bestaat uit 22 kinderen uit groep 7  van 11 

basisscholen. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 3000 kinderen.  

Dit jaar hebben zij met elkaar nagedacht over afspraken voor de wijk. Hoe willen kinderen in Overvecht samenleven? Wat vinden zij 

belangrijk? En wat kunnen zij vervolgens zélf doen om dit wijkmanifest onder de aandacht te brengen?  Ook hebben ze nagedacht 

over de mensen in de wijk die hen kunnen helpen bij het naleven van die afspraken of al een positief voorbeeld zijn; Vreedzame wijk 

helden.   

Kinderraadssleden Ibrahim en Romaissa kwamen op het idee om een Walk of Peace te organiseren. Samen met een enthousiaste 

leerkracht heb ik hen ondersteunt en begeleidt bij het uitvoeren van dit initiatief. Als voorbereiding op die Walk of Peace hebben 

we een les ontwikkeld die in alle klassen is gegeven.  Kinderen uit de onderbouw hebben vlaggetjes gemaakt om de kinderen van de 
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bovenbouw die gingen meelopen uit te zwaaien. De kinderraad heeft meegedacht over een programma, ze hebben een verkiezing 

gehouden om te bepalen wie volgens de kinderen dé Vreedzame wijk held is. Ook hebben ze spandoeken gemaakt en 

muziekinstrumenten om tijdens hun wandeling mee te nemen. Er is een mooie flyer gemaakt voor bewoners en er is een  filmpje 

gemaakt om het jeugdjournaal uit te nodigen.  

Een bonte optocht van kinderen, ouders, waaronder oudermediatoren,  sportwerkers, wijkagenten, leerkrachten, sociaal makelaars 

van DOCK Utrecht, medewerkers van Masterpeace, een internationale vredesbeweging, vrijwilligers uit buurthuizen, 

gemeenteraadsleden, ambtenaren van de gemeente Utrecht, de wethouder van onderwijs, liepen woensdagochtend 25 september, 

midden in de vredesweek, vanaf 11 locaties in de wijk naar het Gagelpark hun eigen Walk of Peace. 

In het park, midden in de wijk, kwamen we allemaal samen om mee te zingen en te dansen op muziek van DJ Aron o.l.v. dansdocent 

Ilse. We hebben samen een lied gezongen over ‘respect’ o.l.v. muziekdocent Anne. De wethouder van onderwijs heeft namens de 

burgemeester het wijkmanifest in ontvangst genomen. Er is een mooi kunstwerk gemaakt van het manifest samen met kunstenaar 

Inge Zeelen. En wijkagent Sjaak heeft als gekozen Vreedzame wijk held de Nelson award in ontvangst genomen.  

De sfeer op het veld was goed. De kinderen stonden trots op het podium. Ouders en andere volwassenen omringden hen en keken 

trots naar ‘onze’ kinderen.  Ik voelde me enorm verbonden met al die kinderen, hun ouders en de mensen met wie ik zo graag 

samenwerk. Dat is wat ik wil uitdragen en waar ik me dagelijks voor inzet; een voorbeeld van werkzame, positieve kracht als 

tegenwicht tegen dat negatieve imago waar kinderen en hun ouders in een wijk als Overvecht zo vaak tegen moeten strijden. De 

kracht van wij samen!  

 
Dennis de Vries vraagt de Kinderraad naar de plannen  
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Onze agenda:  

 

Vreedzaam:  

 

Vreedzame wijk bijeenkomst over leuk en vreedzaam 

buitenspelen 

georganiseerd door een groep moeders uit de wijk 

Dinsdag 29 oktober van 9.30 tot 12.00 uur 

Locatie: MFA OBO de Gagel/Matheusschool   

Bantoedreef 2 (onder voorbehoud) 

 

Opleiding en stages wijkmediatoren; week 44, 45 en 46 

Diploma-uitreiking wijkmediatoren  

Dinsdag 26 november 14.00 – 15.00 uur 

Trajectumcollege 

 

Schoolcontactpersonenoverleg 

Dinsdag 16 januari 16.30 – 17.00 uur 

 

Talentontwikkeling 

 

Ouder-kindlessen bij activiteiten: week 44 en 45 

 

Tussenevaluatie Talentontwikkeling  

Donderdag 16 januari 15.15 tot 17,15 uur 

OBO de Gagel/Mattheusschool, Bantoedreef 2 

 

Start periode 2 activiteiten talentontwikkeling 

Vanaf maandag 10 februari 2020 

 

 

Plek gezocht 

Dit kunstwerk, gemaakt door alle kinderen onder 

begeleiding van kunstenaar Inge Zeelen, zoekt een 

tijdelijke bestemming in Overvecht.  De bibliotheek, een 

buurtcentrum, het politiebureau, het gezondheidscentrum 

Amazonedreef, Stefanus cultuurhuis of een van de 

zorgcentra? Heb jij een idee? Of wil je het zelf een tijd 

ophangen? 

Laat het ons weten!  


