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De Vreedzame wijk in Corona-tijd
De scholen waren lang dicht, 

maar de vreedzame wijk 

Overvecht staat niet stil:  

  

Wijkmediatoren  

Elk jaar worden zo’n 60 

wijkmediatoren opgeleid. 

Schoolmediatoren uit groep 8 

oefenen het oplossen van 

conflicten op stageplekken in 

de wijk. Vanwege corona 

zullen we de training pas 

volgend schooljaar weer 

uitvoeren. Dit jaar hebben we 

samen met stichting JoU en de 

bibliotheek de training 

vernieuwd. Er is meer 

aandacht voor Vreedzaam 

met elkaar omgaan in de 

online wereld. 

 

Kinderraad online:  

Van maart tot mei starten we 

een nieuw online traject met 

kinderraadsleden uit groepen 

7 als voorbereiding op 

stedelijke kinderraad die in 

mei plaatsvindt.  

Digitaal Platform 

Vreedzame wijk  

In Overvecht zijn veel 

wisselende mensen actief als 

mede-opvoeder rondom 

kinderen. Wie werken 

momenteel in onze 

Vreedzame wijk? We gaan 

binnenkort een (digitale) 

netwerkbijeenkomst 

organiseren. Wil je daarbij 

zijn? Laat dat dan alvast weten 

en stuur een mail naar Petra 

Jongerius.  

 

Meer weten over de 

Vreedzame wijk?  

Voor informatie of advies, 

aanmelding training of 

platform, bestellen van het 

spel of kinderraadmagazine:   

bel of mail met Vreedzame 

wijk coördinator:  

Petra Jongerius  

M: 06 525 08 236 E: 

p.jongerius@bredeschoolover

vecht.nl 

 

Kijk voor meer nieuwtjes 

over vreedzame activiteiten 

verderop in deze Nieuwsbrief. 

 

In dit nummer: 

Vreedzaam in corona-tijd,   

Laptops voor de Brede School, Big Brother Big Sister,  

Avonturenclub en nog veel meer   

 

Het Corona-virus en 
Brede School-

activiteiten 

 
 

Voorlopig zullen er jammer 

genoeg weinig activiteiten 

van de Brede School plaats 

vinden. In verband met het 

risico op besmettingen, is 

het voor aanbieders van 

activiteiten op veel scholen 

niet mogelijk om les te 

geven. Hopelijk kan dit 

binnenkort wel weer. En 

kunnen de activiteiten van 

periode 2 van start gaan. Dat 

geldt ook voor de 

vervolglessen uit periode 1 

die nog niet hebben 

plaatsgevonden.  

 

Kijk daarom voor de laatste 

informatie op de website van 

de Brede School en naar de 

mededelingen van de eigen 

school.  

 

 

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

Dichterswijk 
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mailto:p.jongerius@bredeschoolovervecht.nl
mailto:p.jongerius@bredeschoolovervecht.nl
http://www.bredeschoolovervecht.nl/
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De MuziekRoute gaat de wereld in! 
 

“Samen de wereld in” is het 

thema waar alle leerlingen van de 

Brede School mee werken in de 

muzieklessen.  

 

 De MuziekRoute geeft muziekles aan alle leerlingen van 

de Brede School, van groep 1 t/m groep 8. 

 Ieder jaar wordt er in de muzieklessen gewerkt met 

een jaarthema. Vanuit dit thema gaan de leerlingen zelf 

teksten en muziek schrijven, bedenken, zingen en 

spelen. 

 Dit jaar is het thema “Samen de wereld in”. De 

leerlingen gaan komende maanden onderzoeken wat 

dit voor hen betekent: 

  

Waar in de wereld ben je al geweest? Van welke plekken op de 

wereld droom je?  Waar in de wereld zou je naar toe willen? 

Waarom? Met wie wil je op reis? Op welke manier? 

   

 

De muziekdocenten van de MuziekRoute hebben bij dit 

thema een lied en een videoclip gemaakt! 

 

Kijk hier naar de clip. Meer weten over de MuziekRoute, ga dan 

naar de website www.muziekroute.nl  

 

 
Eerder; eindpresentatie in TivoliVredenburg  

 

Laptops voor de Brede School Overvecht en Hart van Noord 
 

Goed nieuws voor leerlingen in Overvecht en Kanaleneiland. 

Via het Stadsnetwerk en Jinc hebben de scholen van de Brede 

School Overvecht en Brede School Hart van Noord op vrijdag 

29 januari 30 laptops gekregen van Julius Clinical in Zeist. Deze 

laptops zijn bedoeld voor kinderen die thuis niet beschikken 

over voldoende laptops om schoolwerk te kunnen maken of die 

de laptop moeten delen met broertjes en zusjes. De laptops 

worden eerlijk verdeeld, zodat elke school er 2 of 3 krijgt. De 

scholen kiezen vervolgens gezinnen die in aanmerking komen.  

 

Laptops over?  

We hebben er altijd meer nodig. Ben of ken je een bedrijf dat 

laptops wil doneren, dan horen wij dat graag! Er is in Overvecht 

nog altijd veel behoefte aan goed functionerende laptops, tablets 

en computers. Heb je deze over? Stuur dan een berichtje naar 

info@bredeschoolovervecht.nl en wij nemen contact op.  

 
De laptops worden bekeken door Harmen en Derk  

RTV Utrecht 

RTV Utrecht was bij deze gebeurtenis aanwezig om verslag te 

doen. Ze maakten een item over scholen in corona-tijd en de 

donatie van de laptops. Wil je dat nog eens terug zien? Kijk dan 

hier: https://youtu.be/kuihhyULuiQ 

 

Heel veel dank Julius Clinical, Jinc en het Stadsnetwerk voor deze actie! 

https://youtu.be/qCPyzI0bZgo
http://www.muziekroute.nl/
https://bredeschoolutrecht.nl/hart-van-noord/
mailto:info@bredeschoolovervecht.nl
https://youtu.be/kuihhyULuiQ
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Fleur van IJperen vertelt:  

Big Brothers Big Sisters Utrecht is een programma voor 

kinderen en jongeren van 6 - 18 jaar, leefachtig in 

minimagezinnen, die baat hebben bij een 1-op-1 mentorrelatie 

omdat zij eenzaam zijn, een kleine leefwereld hebben, een laag 

gevoel van eigenwaarde hebben, onderhevig zijn aan pestgedrag 

of moeilijk sociale contacten maken.  

 

Doel 

Het doel van Big 

Brothers Big Sisters is 

het stimuleren van een 

positieve ontwikkeling, 

horizonverbreding, 

extra aandacht en de 

band die ontstaat tussen 

kind en vrijwilliger. Een 

vrijwilliger (de Big) gaat 

voor tenminste 1 uur 

per week, voor 

minimaal 1 jaar, een 

mentorrelatie (match) 

aan met een kind (de 

Little). Ze spreken wekelijks af om samen wat leuks na 

schooltijd of in het weekend te ondernemen. Daarbij kan het 

om echte uitjes gaan zoals naar de dierentuin of de Dom 

beklimmen, maar ook om doodnormale dingen als samen koken, 

voetballen, gezellig kletsen, wandelen of knutselen.  

 

Aanmelden 

De Bigs worden vooraf grondig gescreend, krijgen trainingen en 

worden begeleid door deskundige medewerkers (match-

coördinatoren), zodat de match tussen Little en Big succesvol 

verloopt. BBBS werkt met verwijzers door de hele stad. Als 

leerkracht kan je een verwijsfunctie vervullen, maar een ouder 

kan dat ook doen. Aanmelden verloopt via de website 

www.bbbsutrecht.nl/aanmelding-kind-jongere 

 

 

 

Big en Little aan het woord:  

Big: “Het leukste aan het zijn van een Big is dat je iets voor 

iemand kunt betekenen. Ik vind het leuk om te zien dat mijn 

Little blij wordt als ik haar ophaal. Soms maken we huiswerk 

samen, dan bekijkt ze wat ze lastige opdrachten vindt en neemt 

ze die mee naar mij. Wat we samen ondernemen varieert, met 

Sinterklaas hebben we bijvoorbeeld een surprise gemaakt. Het 

geeft mij een goed gevoel dat ik met kleine dingen, zoals een 

keertje naar de kerstmarkt en warme chocomelk drinken, een 

kind zo blij kan maken. Het is ook fantastisch om door de ogen 

van mijn Little de stad opnieuw te ontdekken. Een heerlijke 

zondagmiddag op de fiets door Utrecht rijden en dan een ijsje 

eten. Laatst heeft ze voor het eerst de Dom in het echt gezien.” 

Little: “Mijn Big is heel leuk! Ze heeft altijd een goed humeur. 

Ze heeft mij geholpen met fietsen. Ze rende de hele tijd naast 

mij en riep: ‘Je kan het!’ Ik vind het fijn als iemand mij toejuicht.”  

Ouder/verzorger: “Ik zie 

dat mijn dochter meer 

zelfvertrouwen heeft 

gekregen. Ze is een heel 

sociaal kind, maar haar 

Big brengt een lichtje in 

ons leven. Ze kan dingen 

doen met mijn dochter 

die ik niet kan, zoals 

haar leren fietsen. Dat 

kan ik niet door mijn 

fysieke gesteldheid.” 

 

Interview 

Big Hugo en Little Adam 

kennen elkaar sinds Adam 10 jaar is en ze zijn al 4 jaar een 

match. In dit filmpje interviewen ze elkaar. Nieuwsgierig 

geworden? Kijk dan snel naar het verhaal van Adam en Hugo.  

 

Meer weten? 

Signaleer je dat een kind baat zou kunnen hebben bij een 

maatje? Dan staan de matchcoördinatoren klaar om vragen te 

beantwoorden rondom het matchproces of een intake te 

verzorgen .Voor meer informatie: www.bbbsutrecht.nl  

Of neem contact op met projectcoördinator Fleur van IJperen 

via fleur@bbbsutrecht.nl of 06-30144884 

https://www.uwv.nl/particulieren/bedragen/detail/sociaal-minimum
http://www.bbbsutrecht.nl/aanmelding-kind-jongere
https://www.youtube.com/watch?v=W2EPcwuWFjA
http://www.bbbsutrecht.nl/
mailto:fleur@bbbsutrecht.nl
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Doe mee met de Avonturenclub in Overvecht!  

 

 
 

Wil je: slootje springen, hout hakken, een fikkie stoken, 

broodjes bakken, vlotten, hutten en katapulten leren bouwen,  

klimmen in bomen en nog véél meer? Kom dan bij de 

Avonturenclub.  

 

Risicovol spel  

Kinderen willen risico’s nemen en gevaar opzoeken, bij de 

Avonturenclub mag dat. Je klimt in een boom zo hoog als jij 

durft, je voelt je hardslag stijgen en bent trots dat het gelukt is. 

Of dat nou klimmen op een bunker, met een scherpe bijl hout 

hakken of langs een blaffende hond lopen is. Als club werken we 

samen om uitdagingen aan te gaan. Er is ruimte en tijd om te 

spelen en zelf te proberen. Kinderen kunnen zich uitleven door 

te hakken, graven, zagen, slopen, slaan. De begeleiders zorgen 

natuurlijk voor een zo veilig mogelijke omgeving.  

 

De natuur beleven 

De Avonturenclub is telkens op zoek naar elementen uit de 

natuur om te ervaren, ontdekken en beleven. Door de 

stromende regen je sokken voelen soppen, door ijzige wind je 

handen voelen tintelen, met je blote voeten in de modder 

uitglijden, de huid van een zelf gevangen kreeft voelen. Zo 

probeert de Avonturenclub kinderen een onvergetelijke 

positieve ervaring in de natuur mee te geven. 

 

 
 

Avonturenclub op school 

De Avonturenclub komt binnenkort op bijna alle scholen in 

Overvecht. Er is een club voor de middenbouw en een club 

voor de bovenbouw. De Avonturenclub start direct na 

schooltijd op het schoolplein en eindigt daar ook weer. Er is dit 

schooljaar helaas niet voor alle scholen ruimte om mee te doen. 

Is jouw school dit jaar nog niet aan de beurt? Dan komt de 

Avonturenclub volgend jaar -in de herfst- langs.  

 

Inschrijven gaat via een briefje dat je krijgt op school of via de 

 van de Brede School. Wil je mee doen, laat het snel website

weten. Want er is maar een beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar.  

 

 
 

 

 

 

De Avonturenclub wordt mede 

mogelijk gemaakt door Utrecht 

Natuurlijk.  

 

 

 

 

https://bredeschoolutrecht.nl/overvecht/
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Magazine Vreedzame Kinderraad  
Wil je meer weten over de 

Vreedzame kinderraad? Er is een 

speciaal magazine verkrijgbaar 

waarin het hele proces is 

beschreven. Het magazine bestaat 

uit een deel voor kinderen, maar 

ook -als je het omdraait- een deel 

voor volwassenen (ouders, 

leerkrachten, professionals).  

 

Vreedzame training 
Voor aanbieders van talentontwikkeling organiseren we voor de 

zomer een basistraining Vreedzaam.  De training wordt gegeven 

door Marthe Frederik, filosofie docent en vakvrouw vreedzame 

wijk. We willen de training live aanbieden, dus wachten nog 

even met plannen tot dat weer mogelijk is. Meer informatie 

over tijd en plaats ontvangen de aanbieders binnenkort.  

Vreedzame wijk spel 

 
 

Nieuw: een kaartspel over de Vreedzame school en wijk!  

Een spel voor op thuis, maar ook voor op school of in de 

speeltuin. Om samen met ouders of andere volwassenen te 

praten over de Vreedzame school en wijk.  

Wil je het Magazine Vreedzame Kinderraad of een spel 

ontvangen? Heb je interesse om deel te nemen aan de 

Vreedzame training? Neem dan contact op met Petra Jongerius. 

 

 

Bibliotheek Overvecht is weer open  
 

Na een grote verbouwing is de bibliotheek bij winkelcentrum Overvecht weer open, Alles is anders geworden. Er is meer licht, 

meer ruimte en meer kleur. De boekenkasten zijn naar de zijkanten verplaatst. Er zijn zitjes tussen de boekenkasten en ruimte om 

huiswerk te maken of iets op te zoeken. In de vernieuwde bieb is ook een nieuw eigen Laboratorium. Een plek waar kinderen 

kunnen coderen, programmeren, printen, maken, filmen en proberen. Daar zijn elke week workshops.  

 

Naschoolse activiteiten 

In het voorjaar zijn er ook activiteiten van de Brede School in 

de bibliotheek, zoals de Leesclub voor kinderen uit de 

bovenbouw en programmeerlessen. Kijk de  van de website

bibliotheek Overvecht voor meer informatie.  

 

Huiswerk maken 

In de bieb zijn rustige werkplekken. Daarvan kan je op 

maandag, woensdag en vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur 

gebruik maken. Er is beperkt ruimte, dus graag wel even 

aanmelden vooraf via de mail naar: 

S.dorel@bibliotheekutrecht.nl of telefonisch:  0644452354 

 

Nieuwsgierig geworden? Zomaar een bezoek brengen kan altijd. Lidmaatschap is gratis tot 18 jaar. Bibliotheek Overvecht aan de 

Gloriantdreef 1 is open op: maandag 14.00-18.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur en op zaterdag 10.00-17.00 uur. 

https://www.bibliotheekutrecht.nl/opening-overvecht.html
mailto:S.dorel@bibliotheekutrecht.nl
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Buurtactie Vreedzame wijk Kinderraad  
 

Elk jaar organiseert de Vreedzame wijk Kinderraad een 

buurtactie. Hiermee dragen kinderen zélf bij aan een positieve 

sfeer in de wijk. Vooral in coronatijd kunnen veel mensen wel 

een beetje extra aandacht gebruiken. 

 

Zorg goed voor elkaar-kaarten 

Een kindercommissie met vertegenwoordigers van basisschool 

OBO de Klopvaart bereidt de buurtactie voor. Ze denken na en 

oefenen vragen die je kunt stellen tijdens een gesprekje aan de 

deur. Er worden 100 ''zorg goed voor elkaar kaarten” gemaakt . 

Deze kaarten gaan samen met informatie over hulpaanbod in de 

wijk in een tasje met een opdruk van het wijkmanifest van de 

Vreedzame kinderraad. 

 

 
Zorg goed voor elkaar-kaartjes  

 
Aanbellen best spannend!  

Langs de deuren 

Vlak voor kerst is het zover. De kinderen gaan samen met 

sociaal makelaars, stagiaires én de gevulde tasjes de wijk in. Het 

is spannend.  Doen mensen open? Na zeker drie keer tevergeefs 

bellen komen we eindelijk een flat in.  In de portiek wordt het 

nog spannender. Weer aanbellen en hopen dat iemand 

opendoet. De kinderen bieden een tasje aan en stellen hun 

vragen; hoe gaat het met u? Heeft u hulp nodig of kunt u hulp 

bieden?  

 

Arabisch 

We spreken een Syrische mevrouw die alleen Arabisch spreekt. 

Gelukkig spreekt één van de kinderen die taal ook. Een jongen 

die thuis werkt vertelt dat hij op dezelfde school zat als de 

kinderen en stimuleert hen goed hun best te doen op school. 

Drie jonge mannen bieden hun hulp aan om boodschappen te 

doen voor hun buren. Een meneer uit Iran vertelt dat hij 

helemaal niemand kent en nauwelijks Nederlands spreekt. We 

geven hem het adres van buurthuis de Boog. De meneer die 

naakt de deur opendoet zorgt natuurlijk voor de meeste 

hilariteit!  
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DOCK Jeugd in Overvecht  
 

Sociaal makelaars van DOCK Utrecht zijn er voor bewoners, jong en oud. Wij zetten 

ons in voor een sociale en veilige wijk. Dit doen we natuurlijk samen met bewoners, 

kinderen en wijkpartners. U kunt ons vinden in speeltuinen, buurtcentra, op straat en 

online. Wil je meedoen of bijdragen aan leuke activiteiten bij jou in de buurt? Heb je 

een wens voor de speeltuin in je buurt of idee voor kinderen uit je omgeving? Wij 

helpen je graag om zelf actief aan de slag te gaan of samen dingen te organiseren.  

Je kan ook aansluiten bij de volgende aanbod voor kinderen. Ouders zijn ook welkom!   

 

Speeltuin de Gagel     Roos   06-38770888 

Speeltuin de Watertoren    Mohamed  06-10583955 

Speel mee Ibis, SSS, THEMA en ACA  Esma   06-43844034   

Tienerclub (i.s.m. Stichting JoU)  Roos   06-38770888 

Meidenclub     Souad   06-13410321  

 

Raadpleeg ook de actuele facebook pagina van speeltuin Gagelsteede en speeltuin Watertoren  

  

 
 

https://www.facebook.com/speeltuinGagelsteede/
https://www.facebook.com/speeltuindewatertoren
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Nieuw! Een Leesclub in Overvecht! 
Houd je van lezen? Lijkt het je leuk om dat samen met andere kinderen uit Overvecht te doen? 

Meldt je dan aan voor de Leesclub via onze website! 

 

 

http://www.bredeschoolovervecht.nl/

