Nieuwsbrief Periode 2 – 2019-2020

In dit nummer:
Meedoen met Brede school-activiteiten,
Nieuw: de tekenclub, Moeders en de Vreedzame Wijk
en nog veel meer

Steeds meer
kinderen
doen mee
met Brede
Schoolactiviteiten
Inmiddels al goed bekend bij
kinderen, ouders en
leerkrachten; na de lessen uit

de talentencarrousel op elke
school kan je nog meer leren
en je verder bekwamen in
bijna alle activiteiten.

1e periode
Bijna 300 kinderen uit
Overvecht (en soms
daarbuiten) hebben zich
aangemeld voor activiteiten na
schooltijd. Heel populair
waren judo en voetbal. Ook
voor nieuwe activiteiten zoals
tekenen en programmeren
was de belangstelling groot.
Niet toevallig, want deze
activiteiten werden door veel
kinderen genoemd op de
vraag wat zij graag wilden
leren.

Nieuwe lessen
De 2e periode van dit
schooljaar gaat bijna van start
Omdat de activiteiten als een
carrousel door Overvecht

gaan, zijn er nu op elke school
weer andere dingen te doen.
Nieuw zijn de lessen Natuur
en Techniek door
Technotrend samen met
Utrecht Natuurlijk.
Poster en flyer
Wat is er te doen op de
school van uw kind? Kijk op
de poster die hangt op elke
school. Activiteiten staan ook
op de flyer die uw kind heeft
mee gekregen. Geen flyer
ontvangen? Laat het ons
weten.
Vervolglessen
Wil je er achter komen of
verder gaan iets voor je is en
5 keer gratis mee doen? Meld
je dan aan voor een van de
vervolglessen.
Kijk op de website voor meer
informatie over de lessen en
waar je deze kan volgen.
Direct lid worden van de club
of vereniging kan natuurlijk
ook. De links naar website
van clubs en verenigingen
staan op de aanmeldpagina.

Aanmelden voor
activiteiten van
de Brede School?
Dat kan via onze website
Kinderen die les hebben
gehad op school worden als
eerste geplaatst. Is er dan
nog plaats over, dan kunnen
andere kinderen ook mee
doen.
Is uw kind geplaatst, dan
ontvangt u een week
voordat de lessen starten
bericht via de mail of de app.
Met de QR-code hierboven
komt u ook op onze website

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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Webinar ‘Samen opvoeden in spannende tijden’
‘Samen opvoeden in spannende tijden’. Dat is de titel van de
eerste webinar die is ontwikkeld door Lieke van der
Hamsvoort, lid van de ouderstuurgroep van De Boomgaard,
samen met Dennis de Vries, directeur van stichting Vreedzaam.
Dit goede initiatief wil de Brede School Overvecht graag delen.
Vandaar de link naar dit webinar, met dank aan de makers.
https://balls-of-life.webinargeek.com/webinar/replay/r9Fu6YAGKI/

Uit de webinar ‘Samen opvoeden in spannende tijden’

Nieuw in Overvecht: de Tekenclub
Deze tekening is gemaakt tijdens de tekenles van Saskia Janssen. Wil jij ook zo leren tekenen?
Kom dan naar de tekenclub!
Na het succes van de tekenlessen in de Brede School is het nu ook mogelijk om lid te worden van
de Tekenclub. De Tekenclub is voor kinderen van 6 t/m 9 jaar uit Overvecht, maar ook
daarbuiten.
Waar:

Cultuurhuis Stefanus, Braziliëdreef 2

Wanneer:

maandag van 15 tot 16 uur, vanaf maandag 2 maart

Kosten:

10 lessen voor € 60 inclusief materiaal.

U-pas korting is mogelijk, evenals een tegemoetkoming via het Jeugdfonds Cultuur
Wil je meedoen, schrijf je snel in, er is plaats voor
maximaal 12 kinderen.
Inschrijven kan via een email aan de docent Saskia
Janssen: studioski@outlook.com

Brede School Overvecht bij de Sirenelunch
Maar waarom doen wij wat we doen? Met wie werken wij samen? En wat is ervoor nodig om
ouders te betrekken? Wat betekent het om samen te werken in een Vreedzame wijk? Daarover
willen we met elkaar van gedachten wisselen tijdens de Sirenelunch.
•

Datum: Maandag 3 februari 2020

•

Inloop: vanaf 12.15 uur, Programma: 12.30 uur – 13.30 uur

•

Locatie: Zimihc theater Stefanus, Braziliëdreef 2

Wil je aanwezig zijn? Dan graag even aanmelden bij het Wijkbureau, voor 29 januari Mail naar : overvecht@utrecht.nl
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OVERVECHT SCHAAKTOERNOOI
Dinsdag 18 februari
van 15.30 tot 17.00 uur
Plaats:

Grote zaal van OBO de Gagel/Mattheusschool
Bantoedreef 2

De Brede School Overvecht organiseert samen met de schaakclub Oud Zuylen een schaaktoernooi voor alle kinderen in
Overvecht.
Doe mee als je…..
 op school mee hebt gedaan met de schaaklessen
 al eerder hebt geleerd om te schaken
 naar de schaakclub in Overvecht gaat op dinsdagmiddag
Je speelt tegen kinderen van je eigen niveau en leeftijd. Kom je met meer kinderen van je school, dan speel je ook mee
voor de schoolprijs!
Wil je nog meer weten? Stuur je vraag naar de Brede School Overvecht: h.woude@bredeschoolovervecht.nl .
Je doet mee als je je gegevens naar de Brede School Overvecht stuurt of het strookje invult en aan je juf of meester
geeft.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAAM:
SCHOOL:
GROEP:
Telefoonnummer:
Akkoord ouder/verzorger:
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Moeders in Overvecht werken aan Vreedzame Wijk
Artikel door Regien de Boer
Samen in gesprek
Dat blijkt nog niet makkelijk, om elkaar te leren kennen, over
alle grenzen heen. Hoe begin je een gesprekje? Want lang niet
iedereen zit daarop te wachten. Hoe kom je dan in contact?
Enkele moeders hebben een goede tip: de kletskaarten, zoals die
er al zijn voor ouders om met jonge kinderen een gesprekje te
voeren over de Vreedzame school. Handige kaarten met vragen
die je kunt stellen. Kunnen we die ook voor volwassenen
maken? Dat lijkt een goed plan om verder uit te werken.
Ook de Kinderraad had kennismaken in de wijk eens als thema.
Zo gingen de kinderen bijvoorbeeld op bezoek in een
verpleeghuis. Een volgende keer kunnen we aan ouders vragen
om bij dit soort bezoeken mee te gaan en mee te doen.
Geanimeerd met elkaar in gesprek

Ouders op cursus

Wijkacademie Stromend Overvecht

Op school lossen de kinderen hun eigen conflicten op. Dat

Wij willen meehelpen om van Overvecht een betere wijk te

hebben zij geleerd bij Vreedzaam. Maar in de speeltuin lukt dat

maken. En dat doen we sámen. Want allemaal willen we dat

niet altijd. Kan dit beter? De aanwezigen wisselen allerlei tips uit.

onze kinderen leuk, veilig en vreedzaam buiten kunnen spelen.

Het zou bijvoorbeeld al een stuk helpen als moeders en vaders

Moeders die verbonden zijn aan de Wijkacademie Stromend

de kinderen kunnen herinneren aan de vreedzame manier. Als

Overvecht, namen het initiatief en trokken hierover aan de bel.

ze bijvoorbeeld zeggen: “Ik zie dat jullie een conflict hebben.

Dit leidde tot een bijzondere bijeenkomst waar het bruiste van

Lukt het jullie om het zelf op te lossen?” Maar lang niet alle

de goede ideeën.

ouders zijn bekend met de Vreedzame School. In de kring zijn
de moeders het eens: méér ouders zouden de cursus moeten

Bijeenkomst

volgen! Het zou ook helpen als meer vaders wisten wat

In een grote kring ontmoeten we elkaar op 29 oktober: zo’n 25

Vreedzaam inhoudt. Voorstel is om aan de imam vragen om dit

moeders, met kinderen op verschillende scholen, en enkele

ook vanuit de moskee te stimuleren.

mensen die in Overvecht werken. Het wordt een ochtend vol
herkenning, tips en ideeën. Maar het gaat natuurlijk om de

Samen sporten

praktijk: de komende tijd gaan we daarom direct met een paar

Samen voetballen, dansen of schaken: het zijn fantastische

ideeën aan de slag.

manieren om elkaar beter te leren kennen. Vanuit de Brede
School zijn er activiteiten op scholen en in gymzalen. De meeste

Elkaar leren kennen

moeders kennen inderdaad de poster die op alle scholen hangt.

Twee groepjes moeders staan op het schoolplein gezellig met

Ook JoU (Jongerenwerk Utrecht) biedt allerlei activiteiten aan

elkaar te kletsen. Maar het zou veel beter zijn, als iedereen

in de wijk. Kunnen we nog meer doen? De beheerder van

elkaar leert kennen en we geen mensen buiten sluiten. Want als

Stadsboerderij Gagelsteede: “Ouders met een leuk plan zijn

de ouders elkaar kennen, spelen de kinderen ook makkelijker

welkom op de boerderij. Samen kunnen we activiteiten voor de

samen. En dan kan een moeder in de speeltuin ook sneller

kinderen organiseren. De moeders van de Wijkacademie pakken

kinderen aanspreken als er ruzie is of als er een kind gepest

die handschoen graag op en gaan aan de slag met een

wordt. Wat kunnen we hier zelf aan doen?

sportactiviteit.
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Platform Vreedzame wijk
In Overvecht zetten veel mensen zich in voor een Vreedzame
wijk, ouders en professionals. Maar niet iedereen kent elkaar of
weet waar de anderen mee bezig zijn. Het zou goed zijn om
elkaar beter te leren kennen en te weten wat er allemaal in de
wijk gebeurt. Het Platform Vreedzame Wijk, dat de coördinator
Vreedzame wijk een keer per jaar organiseert, is daarvoor een
goede gelegenheid.
We zijn nog lang niet uitgepraat
De bijeenkomst in oktober heeft een mooie opbrengst. Na 2
uur brainstormen en tips uitwisselen zijn er flappen vol met
goede ideeën. Ook hebben we concrete actiepunten met elkaar
afgesproken: we gaan aan de slag! Natuurlijk willen we weten
hoe het straks verder gaat. Dit gesprek is immers nog in volle
gang. Binnenkort komt er daarom een vervolgafspraak. Wilt u
daarvoor een uitnodiging krijgen? Laat het dan even weten.

Onze agenda:

Diploma-uitreiking Wijkmediatoren
Trajectum-college
Dinsdag 14 april 14.00 – 15.00 uur
Talentontwikkeling
Start periode 2 activiteiten talentontwikkeling:
Vanaf maandag 10 februari (week 7)
Vervolglessen: na de meivakantie
Data van Ouder-kindlessen bij activiteiten staan op onze
website.

Vrienden
worden?

De Brede School bij de Sirenelunch
Maandag 3 februari 2020
•

Inloop: vanaf 12.15 uur

•

Programma: 12.30 uur – 13.30 uur

•

Locatie: Zimihc theater Stefanus, Braziliëdreef 2

De Brede School Overvecht heeft een Facebook-pagina.

Aanmelden bij het Wijkbureau via de mail:

Wil je helemaal up-to-date weten wat wij allemaal doen? Als

overvecht@utrecht.nl

eerste op de hoogte blijven van alle activiteiten? Je aanmelden
voor de vervolglessen of weten wat er te doen is bij clubs en

Platform Vreedzame wijk datum volgt nog

verenigingen in Overvecht?

Bantoedreef 2 (onder voorbehoud)
Wordt dan vriend van de Brede School op Facebook!
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Kunst door kinderen
Tijdens deze Walk of Peace is het kunstwerk, gemaakt door alle kinderen
onder begeleiding van kunstenaar Inge Zeelen. Dit kunstwerk zoekt een
(tijdelijke) bestemming in Overvecht. Wie wil dit een mooie kunstwerk een
plaats geven? Bijvoorbeeld in de bibliotheek, een buurtcentrum, het
politiebureau, het gezondheidscentrum Amazonedreef, Stefanus cultuurhuis of
een van de zorgcentra?
Hebt u een idee? Of wilt u het zelf een tijd ophangen?
Laat het ons weten!
Walk of Peace op tv
Heeft u de uitzending van U in de Wijk waarin alle kinderen van groep 6, 7 en
8 van de Overvechtse basisscholen naar het Gagelpark gaan al gezien?
Deze is uitgezonden op 15 oktober 2019.
Toch gemist? Dan kunt u deze hier nog eens bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=xsLqjQ_8uYg

Voorscholen vanaf 1 januari 2020
De voorschool is voor kinderen van 2,5

https://www.utrecht.nl/zorg-en-

tot 4 jaar als voorbereiding op de

onderwijs/samenleven-

basisschool. Het is belangrijk dat alle

welzijn/voorschool/

kinderen al vroeg beginnen met leren en
ontdekken. In Overvecht zijn veel

Voorscholen in Overvecht:

Voorscholen. Meestal in een school, maar

- Cleophas, Teun de Jagerdreef 1C

niet altijd.

- Spoorzicht, Teun de Jagerdreef 1b
- De Krekels, Piramidedreef 5

De Voorschool is veranderd. Dit komt

- Johannes, Eufraatdreef 3

door een wijziging van de wet. Er komen

- De Klopvaart, Eufraatdreef 1

meerdere aanbieders die jonge kinderen

- De Gagel, Ibisdreef 401

begeleiden voordat ze naar de

- Mattheus, Nogerdreef 8

basisschool gaan. Ook veranderen de

- De Schakel, Bangkokdreef 4

uren, regels en eigen bijdrage voor de

- De Vlindertuin, Gangesdreef 7

voorschoolse educatie. In een website en

- Marcus, Mayadreef 1

video legt de gemeente Utrecht uit wat

- Op Dreef, Dianadreef 27

er voor ouders verandert:

- De wateroren, Wezerdreef 3
- Joannes XX111, Neckardreef 115
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