Nieuwsbrief Periode 3 – 2019-2020

In dit nummer:
Alles is anders dit jaar; corona in Overvecht,
Vier vakantie in Utrecht Overvecht,
Nieuws van de Kinderraad en de Wijkmediatoren

Alles is
anders dit
jaar
Ineens was er de coronacrisis.
Eerst aan de andere kant van
de wereld, toen in het zuiden
van ons land en daarna ook bij
ons, in Utrecht Overvecht.
Scholen gesloten
Op 16 maart sloten de
scholen, de peutercentra en

buitenschoolse opvang, de
buurthuizen en speeltuinen.
En alle kinderen zaten thuis.
Er waren geen activiteiten
meer na schooltijd, geen

sportclub, geen tekenclub,
geen schaakclub, geen
naschoolse muzieklessen van
de MuziekRoute. En het werd
stil op straat. Veel te stil.
Want een straat zonder
spelende kinderen, dat hoort
gewoon niet.
Spelen met afstand
Gelukkig, naar school gaan en
met elkaar spelen kan weer.
Wel is het een beetje anders
dan anders; minder kinderen
in de klas en buiten spelen

met afstand tot elkaar.
Activiteiten
Activiteiten van de Brede
School moet nog even

wachten. Eerst starten de
scholen met de lessen. Daarna
is er mogelijk weer ruimte
voor activiteiten na en
misschien ook onder
schooltijd. Tijdens de
activiteiten letten we goed op
elkaar en zorgen we dat de
richtlijnen die gelden voor
scholen ook hier opgevolgd
worden.
Aanmelden
Na de lessen op school kan je
5 keer gratis meedoen met de
vervolglessen. Omdat dit jaar
alles anders is, kunnen niet
alle lessen doorgaan helaas. In
de Nieuwbrief en op onze
website kan je daarover meer
informatie vinden.
Volgend jaar
Sommige activiteiten kunnen
helaas niet meer ingehaald
worden. Daarvoor verzinnen
we een andere manier, deze
zomer nog of anders volgend
schooljaar. We houden je op
de hoogte via onze website en
de poster.

Online meedoen:
activiteiten op
Facebook
Veel van de activiteiten die
op de scholen plaats vinden,
zijn ook te vinden op onze
Facebook. De gymlessen van
meester Michiel van
Jenaplanschool Cleophas,
theater van juf Sam, bekend
van de OBO’s, maar ook
knutselactiviteiten van
speeltuin de Watertoren
(DOCK). En natuurlijk de
online muzieklessen van de
MuziekRoute.
Meedoen kan nog steeds!
Kijk op onze Facebook
Brede School Overvecht

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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Activiteiten na schooltijd; deze gaan in elk geval door!
Judo voor kleuters: dinsdag 2, 9, 16, 23 en 30 juni van 15.15 tot 16.15 uur
Plaats: speelzaal of schoolplein Jenaplanschool Cleophas, Teun de Jagerdreef 1C
Judo voor de middenbouw: donderdag 4, 11, 18 en 25 juni en 2 juli van 15.15 tot 16.15 uur
Plaats: speelzaal of schoolplein basisschool Op Dreef, Dianadreef 27
Taekwon-do voor de middenbouw: maandag 8, 15, 22 juni, 29 juni en 6 juli van 16.45 tot 17.30 uur
Plaats: buiten bij gymzaal en de voetbalkooi Teun de Jagerdreef 1A
Taekwon-do voor de middenbouw: donderdag 11, 18 en 25 juni, 2 en 9 juli van 17.15 tot 18 uur
Plaats: buiten bij gymzaal en de voetbalkooi Teun de Jagerdreef 1A

Vier vakantie in Utrecht Overvecht
Voor alle kinderen uit Overvecht die deze zomer niet op

Ensemble van de MuziekRoute

vakantie gaan en ook voor kinderen die wel weg gaan, maar

Ook in de laatste week (24 t/m 28 augustus) is er weer het

toch graag mee willen doen is er nu de Vier-vakantie-in-Utrecht

Ensemble van de MuziekRoute. Tijdens de Ensemble-week werk

Overvecht-pas. De Vier-vakantie-in-Utrecht-pas, bestaat ook

je samen met de

voor andere wijken. Elke wijk heeft zijn eigen programma.

muzikanten van de het
Rosa-ensemble en de

De Overvecht-vakantiepas

docenten van de

In de Vier-vakantie-in-Utrecht Overvecht-pas staan allerlei

MuziekRoute toe naar

activiteiten die je deze zomer kunt doen in je eigen wijk. Zo is

een eindproductie. Deze

er een speurtocht van de Buurtcamping, knutsel- en doe-

wordt op vrijdag 28

activiteiten in speeltuin de Watertoren en speeltuin de Gagel en

augustus uitgevoerd

in de buurthuizen. Er zijn sportclinics van SportUtrecht. Bijna

voor ouders, familie, buren en iedereen dei graag wil komen

elke dag is er wel iets te doen. In de Overvecht-pas staan alle

genieten van dit optreden. Wil je meedoen? Voor het Ensemble

activiteiten op een rij, met een waardebon of informatie over

kan je je inschrijven via een email aan roos@muziekroute.nl

deelname.

Meer informatie in de Overvecht-vakantiepas en op de website
van de MuziekRoute.

Brede School-activiteiten
In de laatste week van de zomervakantie, vanaf maandag 24

Op school

augustus, zijn er ook workshops en clinics van de Brede School

De Vier-vakantie-in-Utrecht Overvecht-pas wordt voor de

Overvecht. De workshops zijn ook te vinden in de Overvecht-

zomervakantie via de scholen uitgedeeld aan alle kinderen die in

vakantiepas. De workshops zijn gratis, maar let op; er is een

Overvecht naar school gaan. De pas is ook af te halen in

beperkt aantal plaatsen. Dus kom op tijd, want vol is vol.

speeltuinen en buurtcentra en bij Wijkbureau Overvecht.

Platform Vreedzame wijk
Elk jaar wordt er een netwerk bijeenkomst georganiseerd voor bewoners en betrokkenen die in de wijk werken om elkaar te
ontmoeten, te informeren en inspireren rondom Vreedzame thema’s. De geplande bijeenkomst voor juni wordt vanwege de
maatregelen rondom Corona verplaatst naar het najaar 2020
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Kinderraad krijgt post van de
burgemeester
Tijdens de Walk of Peace, in september van dit jaar, overhandigde Ibrahim en Romaissa van de
Kinderraad het vernieuwde Wijkmanifest aan wethouder Anke Klein van onderwijs. Ze
vroegen haar om ook een exemplaar aan de burgemeester te geven. En dat deed de ze.
Ibrahim en Romaissa kregen deze foto met briefje als ‘’ontvangstbewijs’’.

Vreedzame kinderraad 2020
Ook dit jaar zijn er weer kinderen gekozen om hun school te

Iets doen voor mensen met een handicap: In Overvecht

vertegenwoordigen in de Vreedzame wijk kinderraad. Leuk dat

zijn er speciale scholen voor kinderen met een chronische

dit jaar ook de St.Maarten meedoet. Maar liefst 24 kinderen

ziekte of de school voor doven en slechthorenden. Misschien

kwamen samen voor de kinderraadvergaderingen. Dit jaar voor

kunnen jullie samen iets doen wat iedereen leuk vindt

het eerst in het wijkbureau van Overvecht. Ze denken na over

Pesten: Je kan bijvoorbeeld iemand van het buurtteam

oplossingen voor kwesties in de wijk die aansluiten bij de

uitnodigen om meer te horen over pesten en wat kinderen

afspraken van het manifest. Daarvoor doen ze eerst onderzoek.

kunnen doen om pesten te voorkomen of kinderen die gepest
worden te helpen. Je kan ook antipest armbandjes maken en die

Onderzoek

uitdelen tijdens een antipest activiteit.

De kinderen gaan mensen interviewen die veel van het
onderwerp weten en zelf actief zijn in de wijk. Assala en Salma
interviewden wijkwethouder Kees Diepenveen. Ze kregen van
hem en een sociaal makelaar van DOCK de volgende tips:
Veiligheid: in de wijk zijn vrijwilligers die als buurtmbassadeurs in de wijk rondlopen en toezicht houden.
Misschien kunnen kinderen een keer meelopen met een
buurtambassadeur of kan een buurtambassadeur in de klas
komen vertellen over hun werk.
Schoon: een opruimactie samen met afvalcoaches die in de
wijk actief zijn. Stadsboerderij de gagel van Utrecht Natuurlijk
heeft ook lesmateriaal over afval; bv een quiz die je kan spelen
met kinderen op school.
Andere mensen helpen: Je kan bv een spelletjes middag in
het verzorgingshuis organiseren naast jullie school of ga leuke
kaartjes met opstekers maken om uit te delen aan de mensen
die daar wonen.
Gezelligheid (samen dansen of zingen)”Organiseer een
dans middag en nodig mensen uit de buurt ui of maak samen
een dans of lied over de vreedzame wijk. De cultuur makelaar
van ZHimic kan je vast helpen.

Wethouder Kees Diepeveen met Assala en Selma
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Geluid van de MuziekRoute
Ook in deze tijden laat de MuziekRoute van zich horen! Samen met de scholen zijn we ontzettend blij dat
de kinderen in Overvecht weer naar school kunnen. We hopen dat iedereen gezond is en blijft spelen!
MuziekRoute Online
De MuziekRoute heeft ondertussen niet stil gezeten, zo hebben we voor alle scholen digitale lessen gemaakt en een aantal
energizers, zodat de kinderen muziek kunnen blijven maken. Ook gaan de Muziek na School lessen online door voor alle leerlingen
die normaal gesproken na schooltijd in groepjes les krijgen op de scholen. Op het
moment zijn we bezig met de voorbereiding van de laatste vier lessen van dit
schooljaar voor de scholen, uiteraard volledig coronaproof. Met de scholen stemmen
we af hoe we het jaar gaan afronden, hopelijk met een spetterende afsluiting.
Terugkijken?
Wil je de online lessen van de MuziekRoute nog eens terugkijken? Ga dan naar
Facebook van de Brede school Overvecht.

Stichting Vreedzaam ontwikkelt
webinar serie
Aangezien er in deze coronatijden geen mogelijkheid is tot een fysieke Vreedzame Wijk
training heeft Stichting Vreedzaam een webinar serie ontwikkeld voor mensen die wonen
of werken in een Vreedzame Wijk. Er is een serie van 6 webinars van elk 45 minuten
waarin de deelnemers informatie krijgen over de theorie achter het programma, maar ook
praktijkvoorbeelden waarbij er ruimte is voor interactie. Ten slotte worden deelnemers
door interactieve werkvormen aan het denken gezet over wat dit betekent voor hun eigen
handelen.
Gratis deelname
Deelname is gratis, en inschrijving voor alle webinars is nu al mogelijk! Is de webinair al geweest, dan kan je deze terug kijken. Meer
informatie over de inhoud op de website van Stichting Vreedzaam.
Hierbij een overzicht van de data en onderwerpen, met de mogelijkheid om direct in te loggen en aan te melden.


18 mei 2020 om 20.00 uur: Waarom werken aan een Vreedzame Wijk? Replay



25 mei 2020 om 20.00 uur: Waardoor werkt de Vreedzame wijk? Aanmelden



2 juni 2020 om 20.00 uur: Werken aan een positief en sociaal klimaat in de
wijk Aanmelden



8 juni 2020 om 20.00 uur: Conflicten Vreedzaam oplossen Aanmelden



15 juni 2020 om 20.00 uur: Werken aan vergroten van verantwoordelijkheid
Aanmelden



22 juni 2020 om 20.00 uur: Omgaan met diversiteit Aanmelden
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Wijkmediatoren
Mediatoren van groep 8 krijgen elk jaar een extra training om te
leren hoe en wanneer zij ook in de wijk kunnen helpen om
conflicten op te lossen. Daarna gaan ze stage lopen bij een
Vreedzame organisatie in de wijk. Dit jaar speeltuin de
Watertoren, stadsboerderij de Gagel, en Jongerencentrum
Prosific. Helaas konden de stages door Corona niet doorgaan.
Online Stages
De mediatoren die kozen voor een stage bij Mira media zijn wel
actief geweest. Zij kwamen o.l.v. een sociaal makelaar en media
coach 6 keer samen in de bibliotheek. Ze maakten filmpjes over
het oplossen van online conflicten. Maar ook tips hoe je ook
online vreedzaam met elkaar kan omgaan. Bijvoorbeeld door
ook in appgroepen eens een opsteker te geven. Zie ook de
website Wijkmediatoren-Overvecht.

Vreedzaam en inburgering
Moeders die onder de naam Stromend Overvecht samenkomen in buurtcentrum de Jager hebben een oudercursus Vreedzaam
gevolgd. Zij vonden de informatie zo belangrijk dat ze graag willen dat informatie over de Vreedzame school en wijk ook wordt
meegenomen in het inburgeringstraject voor nieuwkomers. Ze hebben een brief geschreven naar wethouder Maarten van Ooijen en
zijn vervolgens uitgenodigd op het stadskantoor om hierover in gesprek te gaan.

Onze agenda:

Platform Vreedzame wijk
Najaar 2020 (datum volgt nog)
MFA-zaal Bantoedreef 2
Talentontwikkeling
Eindevaluatie periode 2 schooljaar 2019-2020
Dinsdag 7 juli 15.15 – 17.00 uur
Startbijeenkomst schooljaar 2020-2021
Maandag 7 september 15.15 – 17.00 uur
Start van de activiteiten in schooljaar 2020-2021
Vanaf maandag 14 september (week 38)
Data van Ouder-kindlessen bij activiteiten staan op onze

Vier vakantie in Utrecht Overvecht

website.

Kijk in het programmaboekje wat er allemaal te doen is in de
zomervakantie. Het programmaboekje wordt uitgedeeld op
school. En is af te halen bij de speeltuinen, de buurtcentra en
het Wijkbureau Overvecht.
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Speeltuin de Watertoren is weer (corona-proof) open!
Voor kinderen t/m 12 jaar, Ben je nog geen 7 jaar (t/m 6 jaar), dan zijn je ouders ook welkom.
Openingstijden:
- maandag, dinsdag, donderdag van 12.00 tot 18.00 uur
- woensdag en vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
- zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

We hopen jullie snel weer te zien!
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