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Het jaar is 

bijna om….. 
Wie had in het begin van dit 

schooljaar kunnen denken dat 

we weer een jaar vol 

coronamaatregelen zouden 

krijgen? Met sluiting van 

scholen en peutercentra, met 

mondkapjes en afstand 

houden, ouders die buiten 

moeten blijven en activiteiten 

die niet of maar deels door 

konden gaan. Goed dat dit 

jaar bijna voorbij is!  

Volgend jaar maken we een 

frisse start, vol activiteiten,  

nieuwe ideeën en plannen.  

 

 

 

 

In september….. 

begint de talentencarrousel op 

alle scholen. Met op de poster 

een aantal nieuwe activiteiten 

zoals de Avonturenclub. 

Sommige scholen hebben daar 

dit jaar al kennis mee 

gemaakt. En dat was een 

groot succes!  

In het nieuwe schooljaar zijn 

er meer sporten dan ooit. 

Zomaar een greep: flagfootbal, 

basketbal, turnen en hockey. 

Verderop in deze Nieuwsbrief 

een gesprek met Marianne 

Dekker, pedagogisch adviseur 

van de Hockey Foundation, 

over de komst van hockeyclub 

UNO naar Overvecht.  

 

 

 

Langs de teams 

Ook nieuw volgend schooljaar 

is een ronde van Brede 

School-coördinatoren langs 

scholen en peutercentra.  

In het Kernteam van school-

leiders en managers van Brede 

School-partners hebben we 

afgesproken dat het goed is 

om nog eens aan alle 

medewerkers te laten zien 

wat de meerwaarde van de 

Brede School is.  

Harmen (coördinator 

talentontwikkeling) en Petra 

(coördinator vreedzame wijk 

en ouderbetrokkenheid) 

komen samen met een 

aanbieder van activiteiten 

langs om teams te laten zien 

en ervaren wat de Brede 

School is en kan zijn.    

 

Afspraken 

De eerste afspraken voor 

deze teambezoeken zijn al 

gemaakt. We hopen dat de 

rest snel volgt.   

Maar nu eerst een lange 

welverdiende vakantie, vol 

activiteiten in Overvecht.  

 

Fijne zomer allemaal! 

 

In dit nummer: 

Zomervakantie Doeboek, Fenna geeft dansles, 

hockeyclub UNO in Overvecht,  

Schaken op school is goed voor het brein 

en nog veel meer 

Het grote 

zomervakantie 

Doeboek komt er 

weer aan!  

 

 
 

Vier jij ook (een stukje van 

je) vakantie in Overvecht?  

Kijk dan in het Doeboek 

naar activiteiten in de buurt.  

 

Er is van alles te doen, voor 

kinderen van 2,5 tot 12 jaar. 

Kijk snel wat jij wil doen en 

meld je aan of ga langs bij de 

activiteit. Je krijgt het 

Doeboek op school, in de 

speeltuin, in het 

buurtcentrum of op straat.  

 

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 

Nieuwsbrief 3 – 2020-2021 

http://www.bredeschoolovervecht.nl/
mailto:d.marseille@bredeschoolovervecht.nl
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Vier vakantie in 

Overvecht met het 

Zomervakantie 

DoeBoek 2021 
 

Beste ouder/verzorger, 

Nog even en dan begint voor alle kinderen de zomervakantie. 

Misschien gaan jullie op vakantie. Maar veel kinderen zijn ook 

een groot deel van de zomer thuis. Dan is het leuk om samen 

iets te ondernemen. Met andere kinderen uit de buurt, met 

broers en zussen, neven en nichtjes of met elkaar als gezin.  

 

Zomervakantie Doeboek 2021 

In dit zomerprogrammaboekje vindt u een overzicht van 

activiteiten om te doen. Voor kinderen van alle leeftijden; van 

peuters tot en met groep 8-leerlingen. Er is van alles wat: iets 

maken, doen of ontdekken. Buiten of binnen sporten, spelen in 

de speeltuin, spelletjes doen op straat of binnen of een 

workshop waarbij je iets kan leren. Veel  activiteiten zijn dichtbij 

huis en bijna alles is gratis. 

 

 

Op school of in de buurt 

Uw kinderen krijgen het Doeboek op school, als zij in 

Overvecht naar school gaan. Het is ook verkrijgbaar in de  

speeltuinen en buurtcentra, via buurtsportcoaches en 

vrijwilligers in de wijk. En het ligt klaar om mee te nemen bij het 

Wijkbureau, in de bibliotheek en bij Zimihc.  

 

In het Doeboek… 

Nieuwsgierig geworden? Op elke bladzijde staat:   

- de activiteit  

- voor wie dit bedoeld is 

- informatie over de plaats en de tijd  

- en over de manier van aanmelden.  

Alle activiteiten houden rekening met de coronamaatregelen.  

 

Meedoen 

Soms is vooraf aanmelden nodig. Dat kan via de mail of 

telefonisch. Maar vaak kan je zomaar meedoen. Wel geldt: vol is 

vol, dus kom op tijd. Meedoen kan zo vaak als je wilt, dus: kom 

ook en doe mee!! Alvast veel plezier! 

 

Initiatief  

Het zomervakantie Doeboek is een initiatief van SportUtrecht, 

DOCK, Zimihc sport en cultuur en de Brede School. Veel 

andere Brede Scholen hebben ook een Doeboek, met daarin 

activiteiten van de wijk. De zomervakantie Doeboeken zijn 

mede mogelijk gemaakt met steun van de gemeente Utrecht. 

 

 

Vreedzame kinderraad maakt vlog over de wijk 
 

Dit jaar kwam de Vreedzame kinderraad voor het eerst online 

bij elkaar. 10 scholen deden mee met 22 vertegenwoordigers. 

Belangrijk onderdeel was het maken van een vlog op verzoek 

van de burgemeester. De kinderen gingen de wijk in om te 

vertellen wat zij de allermooiste en lelijkste plek in Overvecht 

vinden. Ook hadden ze vragen voor de burgemeester.   

In dit filmpje roept de burgemeester van Utrecht Sharon 

Dijksma roept de kinderen van de Kinderraad op om een vlog 

te maken over de wijk  

https://www.youtube.com/watch?v=w1ndkOWi3hY
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Stedelijke kinderraad dit jaar online 
 

Tijdens de stedelijke kinderraadsvergadering op 19 mei kwamen alle kinderraden uit Utrecht samen. Dit jaar ook voor het eerst 

online. De burgmeester en gemeenteraadsleden Mohamed en Tessa luisterden naar de verhalen en ideeën van kinderen.  

 

 

 
  

Fenna geeft dansles 
 

Fenna uit groep 8 van OBO de Gagel heeft een dansles gegeven 

aan de kinderen van groep 3. De moves heeft ze geleerd bij de 

danslessen van de Brede School, in de les van Noa. Thuis heeft 

ze daarvan een les voor kinderen gemaakt en er muziek bij 

gezocht. Ze heeft zich goed voorbereid voordat ze on stage 

ging. Gymmeester Sjoerd, die weet dat Fenna dit leuk vindt om 

te doen, heeft haar gevraagd om les te geven aan andere 

kinderen. 

 

Dansen maakt je vrolijk 

Dansen maakt je vrolijk, zegt Fenna. En het is extra leuk om zelf 

pasjes te verzinnen en dit aan andere kinderen te leren. De 

kinderen deden goed mee en willen graag nog meer leren. Als 

zij Fenna haar nu tegenkomen op school, herkennen ze haar als 

de dansjuf en vragen wanneer ze weer komt. Zij wil dat wel! 

Aan de kinderen van groep 3 en ook wel aan de kleuters. We 

gaan kijken of dat kan.  

Toekomst 

Dansles geven is leuk, maar ze wil daar niet haar beroep van 

maken. Wat dan wel, dat weet ze al precies. Mode ontwerpen. 

Ze wil graag leren mode-tekenen. Jammer dat de Brede School 

dat niet aanbiedt in de talentencarrousel. Een tip voor ons die 

we zullen onthouden. Wij vinden het heel knap dat Fenna nog 

op de basisschool zit en nu al voor een groep durft te staan.  
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Schaken op school is goed voor het brein 
Blijkt uit een grootschalig meerjarig onderzoek in Alabama (V.S)  
 

Door Jacqueline W, afkomstig van Chessity  

Schaken op school heeft een positieve invloed op de 

schoolprestaties van kinderen. Ze worden beter in kritisch 

denken en scoren hoger op 21e-eeuwse vaardigheden dan 

leeftijdgenoten die geen schaken krijgen op  school. Ook krijgt 

hun zelfvertrouwen een boost. Vooral basisschoolleerlingen 

profiteren sterk van leren schaken. 

 

Het onderzoek 

De kinderen in het onderzoek krijgen op school 1 à 2 uur per 

week schaakles. Bovendien wordt schaken op de deelnemende 

scholen zo veel mogelijk geïntegreerd in alle andere vakken, van 

rekenen en taal tot aardrijkskunde en zelfs gymnastiek. De 

leerkrachten, die zelf niet of nauwelijks of kunnen schaken maar 

zich de basis eigen maken, gebruiken ‘schaakdenken’ om de 

leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van executieve functies 

en kritisch denken. 

 

Kritisch leren denken 

Kinderen die schaken scoorden beduidend beter op de test die 

kritische denkvaardigheden meet dan niet-schakende kinderen 

Kritisch denken is een essentiële vaardigheid voor het 

onderzoeken en beoordelen van informatie, het bepalen van 

standpunten en het nemen van weloverwogen beslissingen. Het 

wordt beschouwd als een van de belangrijkste vaardigheden die 

kinderen moeten ontwikkelen, maar is tegelijkertijd een van de 

moeilijkste dingen om aan te leren. Dat schaken hiervoor als 

goed middel kan worden ingezet, blijkt duidelijk uit de prestaties 

van de leerlingen in Alabama.  

 

21e-eeuwse vaardigheden 

Kritisch denken behoort tot de zogenoemde 21e-eeuwse 

vaardigheden: sleutelvaardigheden die kinderen nodig hebben 

om zich in een snel veranderende toekomst te kunnen redden 

en blijven ontplooien. Daarbij draait het niet zo zeer om het 

vergaren van concrete kennis, maar meer om het je eigen 

maken van denkmethodes en leerstrategieën die je in staat 

stellen om nieuwe dingen te leren en toe te passen.  

Wereldwijd is het bijbrengen van 21eeeuwse vaardigheden aan 

kinderen een belangrijke uitdaging waarvoor het onderwijs zich 

gesteld ziet.  

De geteste 21e-eeuwse vaardigheden in het schaakonderzoek:  

o Leerprestaties 

o Kritische denken 

o Strategisch denken 

o Probleem oplossen 

o Transdisciplinair denken 

o Systeemdenken 

o Algehele betrokkenheid 

o Effectieve beslissings- en beoordelingsprocessen 

 

De schakende kinderen bleken het in alle vaardigheden beter te 

doen dan de niet-schakende kinderen. 

 

 

 

Schaken op de Brede School 

De Brede School biedt schaaklessen op alle scholen aan 

kinderen van de middenbouw. De lessen gaan als een carrousel 

door de wijk. Wil je weten wanneer jouw school aan de beurt 

is? Kijk dan op onze website of op de posters en flyers. Kan je 

zolang niet wachten? Lid worden van de schaakclub kan ook. 

Vraag daarnaar bij je leerkracht of bij de Brede School.  

 

Meer weten? 

Wil je het hele onderzoek en het artikel daarover lezen? Het is 

te vinden op de website van Chessity 

https://www.chessity.com/nl/blog/3024/onderzoek-basisschoolleerling-profiteert-enorm-van-schaken
http://www.bredeschoolovervecht.nl/
https://www.chessity.com/nl/blog/3024/onderzoek-basisschoolleerling-profiteert-enorm-van-schaken
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Hockeyclub UNO in Overvecht:  

niet zomaar een hockeyclub
 

 

 

Kunstgras op Vechtzoom 

Op de velden van de Vechtzoom worden op dit moment mooie 

nieuwe kunstgrasvelden aangelegd voor de hockeyclub UNO. 

Het is een veelbelovend aanpak voor de wijk. De Hockey 

Foundation ondersteund de club aan de Vechtzoom met een 

Pedagogisch Verenigingsmanager die drie jaar de tijd krijgt om 

de club een wijkclub te laten worden. De Pedagogisch 

Verenigingsmanager zal hierbij nauw samenwerken met de 

Buurtsportcoach Hockey: Jip Zerner.  

 

In Rotterdam 

Het succes van deze hulp door de Hockey Foundation is al 

aangetoond in Rotterdam Zuid in de wijk Feyenoord. 

Hockeyclub Feyenoord heeft inmiddels vierhonderd leden en is 

een afspiegeling van de wijk. Met inzet van de juiste mensen, 

persoonlijk contact en aanbod organiseren op de scholen en op 

de sportveldjes in de wijk is een prachtige minimaatschappij 

gemaakt. Ouders herkennen elkaar in de Jumbo in de wijk en 

groeten elkaar. Kinderen herkennen elkaar van de club en 

weten met hun geleerde Live-skills, die de club bewust inzet, 

contact te maken.  

 

UNO in Overvecht 

Zo’n club wil de hockey club UNO ook worden in de wijk 

Overvecht. We spreken met Marianne Dekker, pedagogisch 

adviseur van de Hockey Foundation, over hoe het in Rotterdam 

al staat en hoe dat in Overvecht ook moet gaan gebeuren. 

Hiervoor slaan de Hockey Foundation, SportUtrecht en 

Hockeyclub UNO de handen ineen. 

 

Waarom is hockey een geweldige sport voor 

Overvecht? 

Hockey is een teamsport en biedt dus de kans om samen te 

sporten en om met elkaar te leren om gaan. UNO spreekt zich 

uit voor wat zij staan. Het is meer dan een club organiseren. De  

 

hockeyclub wordt een tweede thuis, in het verenigingsleven dat 

de club biedt worden de trainers en begeleiders voorbereid om 

uit te stralen wat de club belangrijk vindt. Je komt om te 

sporten, dus de intensiteit van het sporten is erg belangrijk. Zo 

ontwikkel je lichamelijk en beleef je de teamelementen van  

winnen en verliezen, samenwerken en omgaan met de emoties 

die bij wedstrijden komt kijken.  

 

Wat mag je van de hockeyclub verwachten? 

Trainingen worden zo gegeven zodat er heel veel plezier is, alles 

vooral in spelletjes vorm, iedereen ervaart succes. Als het om 

pionnetjes om schieten gaat scoort ook iedereen. Alle pionnen 

gaan om!  

Voor de persoonlijke ontwikkeling worden de life-skills ingezet. 

Hoe wordt je een team? Dit gaat door relaties met je teamleden 

op te bouwen, weten hoe je medespelers reageren op verlies en 

winst of bij sportstress. Net als bij de visie op de trainingen is 

ook bij de begeleiding van de life-skills plezier nummer een. 

 

Meer informatie over UNO en de inschrijving 

Op de website van de club www.hockeyclubuno.nl staat 

informatie over aanmelden en tijd en plaats van trainingen. 

Contact opnemen met Marianne Dekker kan ook. Zij is 

pedagogisch adviseur van de Hockey Foundation en (06 

36428213, marianne.dekker@hockeyfoundation.nl) 

 

 
 

 

 

http://www.hockeyclubuno.nl/
mailto:marianne.dekker@hockeyfoundation.nl
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Voor scholen: kennismaking met democratie in het stadhuis   
 

Het is mogelijk om een rondleiding te doen in het stadhuis. Voor groepen 6 en 7 is een rondleiding 

van een uur in het stadhuis een leuke, eerste kennismaking met de gemeenteraad.  

Voor groep 8 is het spel Democra-city een leerzaam vervolg. Het spel duurt 2 uur.  

 

Voor meer informatie en afspraken via Griffier Mieke Tiwon  

Email: griffie.gemeenteraad@utrecht.nl 

 

 

Talentontwikkeling 

Dinsdag 6 juli van 15.15 tot 17 uur: Eindbijeenkomst aanbieders en scholen 

Maandag 6 september van 15.15 tot 17 uur: Startbijeenkomst aanbieders en scholen 

Waar? MFA van OBO de Gagel/Mattheusschool (of buiten op het plein) 

 

Cursus Vreedzaam voor aanbieders van TO-activiteiten (aanmelden bij Harmen)  

15 en 29 september,  13 oktober van 9.00 - 11.30 uur  

Waar? MFA van OBO de Gagel/Mattheusschool, Bantoedreef 2 

 

 

Filmpje over kinderrechten door kinderen van De Schakel 
 

Groep 6 van De Schakel heeft een film gemaakt over 

kinderrechten. Je kan het hier bekijken. Het is een spannende 

film. De still hiernaast vertelt al iets.  

 

Wil je de hele film zien? Klik dan op de link:  

https://www.youtube.com/watch?v=2BsssBGNW_s 

 

En vergeet niet om daarna op te stemmen op groep 6 van De 

Schakel. Dan maken ze kans op een mooie prijs! 

 
 

 

 

Initiatievenfonds voor kinderen 
 

De gemeente Utrecht vindt het belangrijk om kinderen jong te leren wat zij zelf kunnen organiseren voor hun wijk. Daarvoor is het 

Initiatievenfonds voor kinderen. Heb jij ook een goed idee? Bel of app naar Nick: 06 341 369 90 Hij is van de gemeente Utrecht. 

Kinderen en/of ouders  kunnen ook hulp vragen bij een sociaal makelaar jeugd van DOCK.  Wil je weten wat je zoals kan 

aanvragen? Hacer en Naoufal uit Overvecht vertellen daarover in dit filmpje:  

https://www.youtube.com/watch?v=MU8UhDSoK8g  

mailto:griffie.gemeenteraad@utrecht.nl
https://www.youtube.com/watch?v=2BsssBGNW_s
https://www.youtube.com/watch?v=MU8UhDSoK8g
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Manifestatie Ouders van Betekenis in Overvecht 
Op 11 september in en om de Dreef 
 

Waarom? 

Het is hard werken om een goede ouder te zijn.  Je bent niet alleen opvoeder, maar ook juf of meester, huiswerkbegeleider én 

speelmaatje. 

Je praat met school, je doet vrijwilligerswerk en je draagt bij aan een leefbare en vreedzame wijk. 

Én je hebt te maken met de soms negatieve beeldvorming in de media over Overvecht. 

 

Wat  

Op 11 september willen we laten zien wat ouders in Overvecht allemaal doen en wat ze belangrijk vinden voor de toekomst.  

Hoor jij bij een groep(je) ouders die op een of andere manier actief is?  

• Maak dan iets creatiefs om te laten zien wat je belangrijk vindt. 

• Je kan een affiche maken, of een foto of een filmpje. Een naaiwerk maken of theater spelen, maakt niet uit. 

 

Meedoen 

Wil je meedoen? Of wil je hulp bij het maken van een leuk product? 

Meld je dan aan bij: 

• Petra Jongerius van Dock: 0652508236 

• Dennis van stichting Vreedzaam: 0628406544 

• Saskia van de Wijkacademie Stromend Overvecht: 0629035922  

• Kathinka van Ouders van Betekenis; 0623944074 

 

 

 
 

Ouders bereiden de Manifestatie voor 


