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Wat is er te doen bij de Brede School?  
 

Op alle scholen van de Brede 

School Overvecht zijn het 

hele jaar door activiteiten 

onder en na schooltijd, voor 

kinderen van groep 1 t/m met 

groep 8. De activiteiten zijn 

verdeeld in twee periodes, in 

februari start periode 2.  

 

Activiteiten 

Wat is er allemaal te doen? 

Tijdens de gymles worden er 

veel verschillende sporten 

aangeboden, zoals basketbal, 

flagfootball, hockey, turnen, 

taekwon-do, voetbal, atletiek,  

judo, worstelen en dans.  

Andere activiteiten: voor  

 

kleuters Samen lezen en Zang 

en bewegen. Voor kinderen 

uit de middenbouw is er 

schaken, tekenen en Lezen is 

leuk! Kinderen uit groep 6 en 

7 kunnen meedoen met Lezen 

is leuk, programmeren, natuur 

& techniek. Voor kinderen 

van groep 8 is er performance 

mediaskills en musicaltheater, 

als voorbereiding op de 

overgang naar het VO. Voor 

kinderen van groep 5 t/m 7 is 

er zes keer na schooltijd 

Avonturenclub. Op de poster  

die hangt op alle scholen is te 

zien wanneer de activiteiten 

bij jou op school langskomen.  

 

Vervolglessen 

Na de lessen op school 

starten de 5 gratis 

vervolglessen. Deze zijn nooit 

ver weg; op een van de 

scholen of in de gymzaal. 

Soms worden deze gegeven 

bij de club, zoals dansen of de 

worstelclub. Inschrijven gaat 

via de onze website. 

 

Niet vrijblijvend 

Belangrijk om te melden: 

inschrijven is gratis, maar niet 

vrijblijvend! Wij verwachten 

dat kinderen die zich 

aanmelden ook echt (alle 

lessen) komen. Is dat toch 

niet mogelijk wegens ziekte of 

een andere dringende reden, 

dan het verzoek om dit door 

te geven aan de docent.  

Ook wanneer kinderen vooraf 

besluiten toch niet mee te 

doen, horen wij dat graag. 

Dan is er weer plaats voor 

kinderen van de wachtlijst.   

 

 

 

In dit nummer: 

Activiteiten dit schooljaar,  

Wat doet een illustrator?  

Wijkmediatoren maken Overvecht mooier,  

en nog veel meer 

Wat is een 

Brede School?  
 

 
Still uit de video 

 

Utrecht kent tien Brede 

Scholen, verdeeld over alle 

wijken. Deze zijn heel 

verschillend, maar hebben 

ook veel gemeenschappelijk. 

Alle Brede Scholen werken 

aan hetzelfde doel, namelijk 

kansengelijkheid voor alle 

kinderen. Hoe zij dat doen 

en met wie zij samenwerken 

is te zien in het filmpje dat 

de gezamenlijke Brede 

Scholen in Utrecht hebben 

gemaakt.   

 

Nieuwsgierig geworden? Het 

filmpje is via deze link te 

bekijken. Ben je toch op 

deze website, neem dan ook 

eens een kijkje bij de andere 

Brede Scholen in de stad.  

 

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

Nieuwsbrief 2 – 2021-2022 

https://pm-dance.nl/Locaties/utrecht-overvecht.html
https://www.stichtingoverfit.nl/
http://www.bredeschoolovervecht.nl/
https://bredeschoolutrecht.nl/
http://www.bredeschoolovervecht.nl/
mailto:d.marseille@bredeschoolovervecht.nl
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Tekendocent Saskia Janssen is illustrator 
(maar wat is dat eigenlijk?)  
 

Tekenen als beroep 

Saskia geeft tekenles op de Brede 

School, aan kinderen van de 

middenbouw. Daarnaast is zij ook 

illustrator; zij heeft van tekenen 

haar beroep gemaakt. Maar wat 

moet je daarvoor leren? En kan je 

ervan leven?  

We vragen het aan haar:  

 

Hoe ben je illustrator geworden?  

Ik heb eerst de MBO pedagogisch werk gedaan. Daar heb ik 

geleerd om les te geven. Daarna ben ik naar de kunstacademie 

gegaan; de HKU hier in Utrecht, richting Illustratie. Dat is een 

opleiding van 4 jaar. Nu illustreer ik voor een krant.  

 

Wat doe je voor de krant, heb je nog andere opdrachtgevers? 

Voor de krant en andere opdrachtgevers maak ik illustraties. 

Dat zijn tekeningen bij een tekst, die bedoeld zijn om woorden 

te verduidelijken en zo de tekst meer kleur te geven.  

Ik maak al 3 jaar elke week illustraties voor het AD, daar heb ik 

een vaste rubriek. Daarnaast heb ik nog een heleboel andere 

opdrachtgevers. Zoals het educatieve tijdschrift Prikkels, maar  

ook Culturele Zondag, of zelfs in het buitenland.  

 
Illustratie van Saskia in het tijdschrift Prikkels 

Is het moeilijk? En kan je als illustrator genoeg geld verdienen?  

Ja ik kan ervan leven, ik verdien genoeg geld met lesgeven en 

illustreren. Het is fijn om van je hobby je werk te kunnen 

maken. Het is niet moeilijk, maar je moet er wel veel voor doen 

en voor studeren.  

Heb je een boodschap voor kinderen die ook illustrator willen 

worden? 

Je moet wel een beetje talent hebben, maar vooral ook veel 

plezier in tekenen. Durf je fantasie te gebruiken. Door het veel 

te doen ontwikkel je jezelf.  

Ik zie kinderen bij de lessen van de Brede School die echt goed 

zijn. Dan zeg ik tegen de ouders: “Koop maar een mooie map 

om alles in te bewaren, want je kind heeft echt talent”. Maar 

wees ook kritisch naar jezelf, niet alles is altijd goed.   

 

De laatste vraag, want vind je van lesgeven in Overvecht?  

Ik vind het erg leuk om les te geven in Overvecht. Veel kinderen 

hebben nog niet zo vaak tekenles gehad of zijn in een museum 

geweest. Ze weten dan ook meestal niet dat je van tekenen je 

beroep kunt maken. Het is mooi om te zien wat kinderen leren;  

bij zichzelf en van de materialen waar we mee werken. Ik vind 

het belangrijk dat kinderen hun eigenheid blijven behouden en 

zo hun creativiteit ontdekken. Dat is minstens net zo belangrijk 

als het leren van technieken.  

 

Tekenlessen in de carrousel  

De tekenlessen voor leerlingen van de middenbouw gaan 

binnenkort weer van start op drie scholen: OBO Klopvaart, 

Johannesschool en de Schakel. Daarna zijn er vervolglessen. 

Aanmelden daarvoor gaat via de website van de Brede School.  

Volgend jaar zijn andere scholen weer aan de beurt.  

 

Tekenclub 

Wil je ook goed kunnen 

tekenen? Of vind je het 

gewoon leuk om te doen? 

Meld je dan aan voor de 

vervolglessen of de 

tekenclub.  

Wie weet komt jouw 

tekening dan ook op een 

flyer van de Brede School of 

ergens anders, net als de 

tekeningen van leerlingen 

van Op Dreef.  

 

https://bredeschoolutrecht.nl/overvecht/frm_display/cursussen/?cursus=825
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De MuziekRoute in Dreefnieuws 

 

Dreefnieuws 

In elk nummer van Dreefnieuws staat een artikel over de Brede 

School Overvecht. In het lentenummer deze keer aandacht voor 

de MuziekRoute, een prachtig project dat al een aantal jaren 

meedraait op alle basisscholen in Overvecht.  

Heb je Dreefnieuws gemist of wil je de andere artikelen over de 

Brede School nog eens nalezen? Dan is deze af te halen op 

verschillende plaatsen in de wijk, zoals het Wijkbureau, de 

buurtcentra en de bibliotheek. Of hier online te lezen. 

 

Meer weten over de MuziekRoute 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je nog meer weten over de 

MuziekRoute en mooie foto’s of filmpjes zien?  Kijk dan op de 

website van de MuziekRoute.  

  

Wat is 

armoede? 
 

 Is er een verschil tussen arm zijn en 

je arm voelen?  

 Al deze mensen hebben geen geld op 

hun bankrekening, wie is het armste 

denk je? 

 

Deze en andere vragen bespraken kinderen 

van basisschool De Schakel met elkaar, samen 

met Fatiha Benazzi en Marthe Frederik.  

Dit is een project van De Vreedzame School, de Armoedecoalitie, basisschool De Schakel en DOCK. 

Alle andere vragen en de antwoorden die de kinderen formuleerden zien hier te zien: https://youtu.be/Vk9WdocV4Uw 

 
 

Initiatievenfonds voor kinderen
 

Heb je een goed idee om je wijk of buurt mooier te maken? Wil 

je iets voor je eigen buurt of school ondernemen samen met 

andere kinderen? Dan is er het Initiatievenfonds speciaal voor 

kinderen en jongeren om een bijdrage aan te vragen.  

 

Vraag het aan Nick  

Ook kinderen kunnen, net als volwassenen, een bijdrage 

aanvragen bij het Initiatievenfonds. Dit kan je vragen aan Nick.  

Wil je meer weten over hoe je deze bijdrage kan aanvragen of 

goede ideeën van andere kinderen horen? Bekijk dan hier in het 

filmpje. Goed om te weten; ook schoolklassen kunnen een 

aanvraag doen.  

 

 
Meer informatie over het Initiatievenfonds en een link naar het 

digitale aanvraagformulier(voor volwassenen) is te vinden op de 

website van de gemeente: Initiatievenfonds 

https://issuu.com/dreefnieuws
https://muziekroute.nl/
https://youtu.be/Vk9WdocV4Uw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Lc32MWA8KlE
https://www.youtube.com/watch?v=Lc32MWA8KlE
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/uw-initiatief/geld-voor-uw-initiatief/initiatievenfonds/
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Talentontwikkeling 

Start van de tweede activiteitenperiode op de scholen: maandag 7 februari 2022 

Ouder-kindlessen (als de covid-maatregelen dat toelaten); week 17 en 18 

Start 5 vervolglessen; na de meivakantie, inschrijven via Brede School Overvecht 

 

Diploma-uitreiking wijkmediatoren 

Dinsdag 5 april om 14.00 uur in het Trajectum-college.  

Ouders zijn welkom (als de corona-maatregelen het toelaten)!  

 

Kinderraad Overvecht 

Vier bijeenkomsten voor kinderen van de Kinderraad Overvecht,  

van 9.00 tot 10.30 uur.  

Data: dinsdag 18 januari, dinsdag 15 februari, dinsdag 15 maart, dinsdag 12 april  

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

 
 

 

Overvecht heeft weer 

een schaakclub voor 

kinderen  
 

Voor alle kinderen die houden van schaken, die al eens 

hebben geschaakt, of die dat graag willen leren. Samen met 

kinderen van andere scholen in Overvecht. Spelen tegen 

teamgenoten. 

 

Wanneer: vanaf woensdag 9 februari. 

Tijd: 14.30 tot 15.30 uur 

Plaats: OBO de Gagel/Mattheusschool, Bantoedreef 2 

 

Lid worden is gemakkelijk. Aanmelden kan bij Bas van Esch 

van SamenSchaken. Via de telefoon: 06-17336665 of de 

mail: contact@samenschaken.nl 

 

Kosten: € 25,- voor 10 keer, met U-pas € 12.50.  

Een lesboek is bij de prijs inbegrepen.  

 

 

 

 
Talentontwikkeling 

https://bredeschoolutrecht.nl/overvecht/
mailto:contact@samenschaken.nl
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Wijkmediatoren van de Marcusschool maken 

Overvecht schoner en mooier 
 

Stickers  

Wijkmediatoren zorgen voor een fleurig en schoon 

stukje Overvecht. Leerlingen van de Marcusschool 

hebben tekeningen gemaakt, daarvan zijn grote stickers 

gemaakt. Deze stickers hebben de wijkmediatoren van 

de Marcusschool samen met afvalcoaches en 

wijkambassadeurs op de afvalcontainers bij de Lidl 

geplakt. Zo wordt Overvecht nog mooier en schoner!   

Nieuwsgierig geworden hoe dat er uitziet?  

U in de Wijk maakte daarover dit mooie filmpje.  

 

 
 

De lente komt eraan. Kom je ook buiten spelen?  
Het wordt zomertijd en dan gaat de bakfiets van DOCK weer naar buiten. Wil je weten waar de bakfiets te vinden is?  

 

Atlas-Centaurus-Apollodreef:  

Dinsdag: 14.30 -16.00 uur > Hind is aanwezig 

 

Stroyenborch-Scharlaken-Schooneggendreef 

Maandag en donderdag: 14.30 – 16.30 > Esma is aanwezig 

 

Tigris-Haifa-st.Maarten-Ankaradreef 

Woensdag en vrijdag: 14.30 – 16.30 uur > Esma is aanwezig 

 

Ibisdreef 

Dinsdag: 14.30-16.00 uur > Petra is aanwezig 

 

 

 

Heb je leuke ideeën of wil je helpen bij het Vreedzaam samenspelen?  

Laat het ons weten!  

 

Petra: 06 525 08 236 

Hind: 06 233 436 35 

Esma: 06 438 440 34 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RPNOar7QNuI
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Platform Vreedzame wijk 
 

Waarderend onderzoek 

Tijdens de jaarlijkse Vreedzame wijk bijeenkomst deelden 25 

bewoners en professionals vanuit verschillende scholen en 

organisaties hun positieve ervaringen t.a.v. het Vreedzaam 

werken in Overvecht. Door middel van de methode van 

Waarderend onderzoek gingen deelnemers elkaar interviewen 

over concrete, positieve ervaringen. En daarna met elkaar in 

gesprek. Wat is waardevol? Wat werkt en waarom? Daarna 

kwamen de dromen. Wat is jouw droom voor Vreedzaam 

Overvecht. Wat kan jij doen om die droom te realiseren? 

Door de positieve ervaringen en mogelijkheden te benadrukken 

ontstaat er zelfvertrouwen, motivatie, creativiteit en energie. 

Dat is goed gelukt. De zaal bruiste ervan! Vol enthousiasme ging 

iedereen na die ochtend aan de slag om zijn of haar steentje bij 

te dragen aan een Vreedzamer Overvecht. 

 

Onze dromen 

Een paar dromen waar we in 2022 aan werken: 

 een bundel met Vreedzame verhalen om de positieve 

effecten van Vreedzaam werken te delen en zichtbaar 

te maken 

 Kunnen we elkaar nog meer opstekers (complimenten) 

geven in Overvecht? Bijvoorbeeld door het starten van 

een opsteker doorgeef ketting? 

 een groepje wijkmediatoren uit de groepen 8 gaat 

nadenken over de vraag hoe zij ook online nog 

vreedzamer met elkaar kunnen omgaan 

 vanuit diverse beleidsterreinen en politiek komt 

regelmatig de (adhoc) vraag om de stem van kinderen 

te horen t.a.v. maatschappelijke vraagstukken. Kunnen 

we in Overvecht een manier vinden om hier een 

passende en meer structurele vorm voor te vinden die 

meer betekenisvol is voor kinderen? 

 een belangrijke wens is om Vreedzaam nog meer als 

gezamenlijke (pedagogische) visie toe te passen. Een 

zelfde taal en gedrag kan door alle diversiteit heen tot 

meer begrip en verbinding en leiden. Voorlichting, 

training en gesprek met elkaar kan hierbij 

ondersteunen. 

 

Heb jij ideeën of wil je bijdragen aan deze dromen? Neem dan 

contact op met Petra Jongerius (Vreedzame wijk coördinator) 

p.jongerius@bredeschoolovervecht.nl M: 06 525 08 236 

 

 
Inspirerende gesprekken tijdens de bijeenkomst 
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Tienerwerk op de basisschool; een update
  

Start  

Direct na de zomervakantie is het pilotproject Tienerwerk op 

de basisschool van start gegaan. Om kennis te maken met de 

leerlingen zijn de tienerwerkers 2 x per week in de pauze 

aanwezig op het schoolplein. Maar ook ging Mohamed mee met 

de schoolreis van de Op Dreef. Nu ligt de focus op de 

schoolkeuze, het schooladvies en kennis maken met VO 

scholen. Tienerwerkers hebben hierover gesprekken met 

kinderen, maar vooral ook met ouders. Ook is er aandacht voor 

het omgaan met boosheid en zelfbeheersing en talent-

ontwikkeling als voorbereiding op beroepsoriëntatie. 

 

Ilhame en Mohamed  

In de vorige Nieuwsbrief hebben Mohamed en Esma, die 

verbonden zijn aan de scholen in Overvecht noord (OBO 

Klopvaart en de Johannesschool) zich voorgesteld. Deze keer is 

het de beurt aan Ilhame en Mohamed die actief zijn bij de Op 

Dreef. 

Mijn naam is Ilhame Ahlaloum en 

ik werk als jongerenwerker bij 

Stichting JoU in Overvecht. Ik 

ben twee dagen in de week actief 

in de wijk en op school, namelijk 

op de maandag en donderdag. Na 

schooltijd kun je me vinden op 

de JoU bus activiteit samen met 

mijn collega's. Ook organiseer ik activiteiten voor meiden vanaf 

10 t/m 14 jaar oud uit Overvecht Zuid. 

Ik zet me in voor alle jongeren en ben er ook voor jullie. Dus 

heb je zelf leuke ideeën, vragen of wil je gewoon een praatje 

maken spreek me dan gerust aan als je me ziet. Of neem 

contact op via telefoonnummer 

06-23199466 emailadres; 

Ilhame.ahlaloum@jou-utrecht.nl, 

Instagram; 

ilhame_jongerenwerkerjou 

 

Over Mohammed: 

Mohamed Alhaddadi 

Mail: malhaddadi@dock.nl 

Telefoonnummer: 06 105 83955 

 

Interesse 

Het pilotproject heeft ook buiten Overvecht interesse gewekt. 

Brede School Hoograven heeft het voorbeeld gevolgd en is 

inmiddels gestart. 

 

 
 

Tienerwerk op de basisschool is een samenwerking tussen de 

Brede School Overvecht, DOCK en stichting JoU.  

Projectleider is Petra Jongerius: 

p.jongerius@bredeschoolovervecht.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:malhaddadi@dock.nl
mailto:p.jongerius@bredeschoolovervecht.nl
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Er zijn kinderen die…..  
je kunt lezen als een boek, er zijn kinderen die met geen pen te beschrijven zijn. Er zijn kinderen die altijd iets 

anders doen dan wat je van hen vraagt, deze kinderen zitten achterstevoren net op het moment dat jij vooruit wil. 

Er zijn kinderen……..  

 

Prachtig filmpje ter inspiratie voor leerkrachten, ouders, aanbieders van activiteiten, collega’s in Overvecht en daarbuiten… 

 

Te bekijken via https://vimeo.com/658543045 
 

 

 
 

Dit filmpje is tot stand gekomen via stichting NIVOZ 

i.s.m. met lectoraat Kunst en professionalisering van HKU 

en met dank aan de Stichtse Vrije School Zeist. 

 

 

 

  

https://vimeo.com/658543045
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Activiteitenposter 2021-2022 

 


