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Het Kernteam kiest Brede School-activiteiten   
 

Elk jaar in mei kiest het 

Kernteam samen met de 

coördinatoren welke 

activiteiten volgend schooljaar 

op het programma staan. En 

hoe we die zullen organiseren.  

 

Kernteam 

Het Kernteam bestaat uit 

schoolleiders van twaalf 

basisscholen en managers van 

DOCK en Ludens. Zij 

bespreken met de 

coördinatoren koers en beleid 

van de Brede School. Een van 

de onderwerpen is het  

activiteitenaanbod van de 

talentencarrousel.  

 

Van alles wat 

We bekijken of er voor alle 

leerlingen, van kleuters tot 

groep 8, wat te doen is. En of 

het aanbod voldoende aansluit 

bij de schoolse vaardigheden. 

Tot slot kijken we naar de 

verdeling: zijn er teamsporten, 

maar ook contactsporten? Is 

er een kunst en cultuur-

aanbod? En andere activiteiten 

zoals schaken, Avonturenclub 

en Natuur en techniek?   

 

Aanbieders van 

activiteiten 

Daarna gaan de coördinatoren 

in gesprek met aanbieders die  

 

bekend zijn met Overvecht en 

zich langdurig (willen) binden 

aan de Brede School. In 

verband met de doorgaande 

lijn tussen school en vrije tijd 

vragen we naar de 

mogelijkheid om lid te 

worden van een club of 

vereniging, als vervolg op de 

lessen op school. 

Tot slot verwachten we van 

aanbieders dat zij kennis 

hebben van de vreedzame 

methodiek en meedoen aan 

de (na)scholing die voor hen 

wordt georganiseerd. We 

werken ervaren aanbieders 

die met dit alles goed bekend 

zijn.   

 

Afspraken 

Daarna volgen de afspraken 

voor het nieuwe schooljaar. 

En kunnen de posters en 

flyers gedrukt worden. De 

activiteiten komen op de 

website en het jaar kan 

beginnen. Meedoen kan ook 

volgend jaar weer!  

 

 

In dit nummer: 

Een middagje speeltuin, nieuws van de MuziekRoute, 

Wijkmediatoren en de stedelijke kinderraad 

en nog veel meer 

Van alles te 

doen in de 

zomervakantie 

 

 
 

Ook dit jaar zijn er weer 

heel veel activiteiten voor 

kinderen die niet (de hele 

vakantie) weg gaan in de 

zomer. Er is dan in 

Overvecht van alles te doen 

voor kinderen vanaf 4 jaar.  

 

Hoe het programma er 

precies uit komt te zien 

hoor je via school, Stefanus 

Cultuurhuis, de speeltuinen 

en buurtcentra, bibliotheek 

en Wijkbureau.  

Maar dat het leuk wordt, dat 

weten we nu al zeker. Dus 

houd het nieuws over het 

zomerprogramma maar goed 

in de gaten.  

 

 

 

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 
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Middagje speeltuin door Petra Jongerius, coördinator vreedzame wijk  

 

Corona. Ik kan het woord bijna niet meer horen. Het virus 

maakt de dagen onvoorspelbaar. Elke dag is anders dan vooraf 

gepland of bedacht. Zo ook deze woensdag. Collega’s in 

quarantaine. Daarom werk ik vanmiddag in speeltuin de 

watertoren. De wolken kleuren de lucht grijs. Een harde, gure 

wind waait door de grote bomen. Dode bladeren liggen weg te 

rotten. De speeltuin is leeg. Een speeltuin zonder kinderen is 

geen speeltuin. Ik duik het kantoor in en werk wat mails weg. 

 

Dan komen de eerste bezoekers. Twee jongens en een meisje. 

Ze vragen om een bal. Vijf minuten later om badminton rackets. 

Ik wil zeggen dat de wind het spelen moeilijk zal maken. Maar ik 

houd mijn mond. Zelf laten ervaren en ontdekken is mijn 

pedagogische uitgangspunt. Als ik opkijk van mijn laptop zie ik 

twee jongens die elkaar bij de armen vasthouden. Andere 

kinderen kijken toe. Is het stoeien of conflict? 

 

Ik ga naar buiten en zie dat ze boos zijn. Ze duwen, schelden en 

trekken aan elkaar. Als ik vraag wat er aan de hand is beginnen 

zes kinderen door elkaar te praten. Stop. Ik zie dat jullie een 

conflict hebben? Wat is er aan de hand? Ga even zitten. De 

twee jongens gaan op het bankje zitten. De anderen vraag ik op 

afstand te blijven. Ik zeg: ’We gaan het conflict oplossen. Ik ben 

Petra. Hoe heten jullie?’’ Ismael en Ilias antwoorden ze nors. 

Mooie namen denk ik. Op welke school zitten jullie? Ze noemen 

de naam van hun school terwijl ze elkaar vijandig aankijken. Ik 

zeg; Dat zijn vreedzame scholen. Dit is een vreedzame speeltuin. 

Ik zie dat ze mijn woorden herkennen. Ze stoppen met schelden 

en draaien naar elkaar toe. Ze kennen de mediatie als manier 

om conflicten op te lossen. We volgen het stappenplan zoals ze 

dat op school hebben geleerd. Ik zeg; we hebben drie regels. 

We luisteren naar elkaar, schelden niet en jullie gaan beiden 

proberen het conflict op te lossen. Eens? Na hun bevestiging ga 

ik verder. Om de beurt vertellen ze hun verhaal. ‘’Hij gooide 

een shuttle naar mijn neef’. Ah, familie denkt mijn hoofd. 

Belangrijk! Ze kennen elkaar niet. Daarom dit wantrouwen? De 

ander vertelt dat het per ongeluk ging. Ze gaan door met 

schelden. Ik herhaal de gespreksregel. Niet door elkaar heen 

praten. Ze luisteren en ik vat het conflict samen. Volgende stap:  

Wat is nu een oplossing die voor jullie beiden goed is? Mijn 

hoofd kent het antwoord na zoveel conflict bemiddeling maar ik  

 

 

vind het belangrijk dat ze zelf een oplossing bedenken. ‘’Sorry 

zeggen en elkaar met rust laten’’. Ze zijn het eens, weten even 

geen andere oplossingen te bedenken. ‘’Wat gaan jullie nu dan 

doen?’’ vraag ik. Het groepje jongens wil gaan hockeyen in het 

lege pierenbadje. Het andere groepje gaat aan de andere kant 

van de speeltuin door met badminton. Ze kiezen ervoor om als 

groepje apart te spelen. Mijn hoofd denkt; toch jammer dat er 

direct wantrouwen is als kinderen elkaar niet kennen en als 

aparte groepjes binnen komen. Ik zou het samenspelen kunnen 

stimuleren maar laat het even zo. 

 

Ik blijf buiten en houd contact met beide groepjes. De jongens 

vragen me mee te spelen. Ik zie dat Ismael anders kijkt. Een 

open blik. Een spelend kind van 10 jaar. Hij beweegt soepel. 

Behendig leidt hij de bal met zijn stick door het badje. Je hebt 

talent zeg ik. Doe je aan sport? Na een ontkennend antwoord 

vertel ik hem dat er sinds kort een hockey vereniging in 

Overvecht is. Intussen denk ik; even navragen of er vanuit de  

Brede School ook hockey aanbod is op zijn school. We praten 

verder. Ik wil hem beter leren kennen. Bij het afscheid vraag ik 

hem om de groeten te doen aan zijn schoolleider. Verrast kijkt 

hij me aan. Ken je die? Ja, dat ga ik doen! Hoe heet jij ook 

alweer? ’s Avonds op de bank voel ik dat uurtje hockey in mijn 

lijf. Spierpijn! Ik word oud. 

 

Een paar dagen later zie ik Ismael weer. Dit keer is hij alleen. Hij 

vraagt opnieuw om een hockey stick. Even later komt ook Ilias 

aanlopen. Doe je mee? vraagt Ismael. Tevreden kijk ik toe hoe 

ze samen verder spelen. 

 

 
Petra Jongerius in speeltuin de Watertoren 
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Nieuws van de MuziekRoute 

 

 

Toekomstmuziek 

Het jaarthema van de MuziekRoute op alle scholen is dit jaar 

Toekomstmuziek en het motto is “verhalen van vroeger zijn de 

brandstof voor de toekomst.” Eerst hebben de kinderen 

verhalen van hun ouders en grootouders over vroeger 

verzameld. Daarna is de toekomst aan de beurt: wat zijn de 

toekomstdromen van de leerlingen? Wat doen ze, waar zijn ze, 

hoe ziet de wereld eruit, hoe klinkt muziek in die tijd? 

 

Eindpresentaties 

Al deze bouwstenen komen samen in de eindpresentatie, in juni 

op de schoolpleinen. Alle leerlingen zingen, spreken en 

musiceren samen met de band van de MuziekRoute-docenten, 

muzikanten van het Rosa ensemble en de leerlingen van de 

groepen 5 met hun instrumenten. De concerten op de 

schoolpleinen zijn te bezoeken door ouders, broertjes, zusjes, 

buurtgenoten en andere geïnteresseerden. Wilt u weten 

wanneer de schoolpleinconcerten zijn? Vraag ernaar op school. 

 

Festival BAZAAR FANTASIA 

“Op 2 juni 1122 gaf keizer Hendrik V stadsrechten aan Utrecht en 

een stad was ‘geboren’. We zijn hierdoor een van de oudste steden 

van Nederland” In het kader van 900 jaar stadsrechten Utrecht 

organiseert het Rosa ensemble, in een samenwerking met de 

MuziekRoute en het Nederlands Kamer Koor, het festival “BAZAAR 

FANTASIA”. Het wordt een bonte markt door heel TivoliVredenburg, 

vol verhalen, producten, eten, drinken, muziek en tradities die we 

delen om in gesprek te blijven met elkaar.  

Wanneer: maandag 6 juni van 14.00-17.00 uur  

Waar: TivoliVredenburg 

 

Van alles te doen 

Er zijn optredens van het Rosa ensemble, zangers van het 

Nederlands Kamer Koor, het MuziekRouteEnsemble, 

slagwerkgroep MuziekRoute, er komt een spokenword-podium 

waar kinderen uit Overvecht verhalen over hun grootouders 

vertellen. En kinderen zingen de liedjes die zij in de klas hebben 

geoefend in het MuziekRouteKoor. 

 

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.  

 

 
Violiste in actie tijdens een optreden van de MuziekRoute 

  

Agenda: 

Start van de eerste activiteitenperiode op de scholen: maandag 12 september 2022.  

Ouderkind-lessen; week 45 en week 46 

Start 5 vervolglessen; in december.  

Inschrijven vanaf maandag 31 oktober via Brede School Overvecht 

 

Bijeenkomst voor schoolcontactpersonen en aanbieders van activiteiten: 

Donderdag 1 september 2022 

Maandag 16 januari 2023 

Dinsdag 27 juni 2023 

Telkens van 15.15 tot 17.00 uur in de MFA van OBO de Gagel/Mattheusschool  

 

https://muziekroute.nl/
https://bredeschoolutrecht.nl/overvecht/
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Avonturenclub XL gaat na de zomer 

van start 
 

We hebben goed nieuws voor alle kinderen die de Avonturenclub kennen en die al eens hebben meegedaan. Of die nog niet hebben 

meegedaan, maar dat wel heel graag willen.  

Na de zomervakantie gaat de Avonturenclub XL van start. Dat is een Avonturenclub waarvan je lid kunt worden en die het hele 

schooljaar duurt. Een echte club dus! Wil je meedoen, houd dan de website van Utrecht Natuurlijk in de gaten. Daar komt 

informatie over de aanmelding te staan. Er is plaats voor 10 kinderen, dus wees er snel bij.   

 

 

 

 

 

Laptops voor de 

programmeerlessen 
 

 

De Brede School Overvecht heeft tegen een gunstig tarief 12 laptops kunnen kopen van 

Allemaal Digitaal, een gezamenlijk initiatief van publieke en private partijen om laptops en 

tablets in te zamelen en de digitale toegang voor iedereen mogelijk te maken. Deze laptops 

gebruiken we voor de programmeerlessen na schooltijd die Yara van Roboschool geeft op de 

verschillende scholen. Nu kunnen ook kinderen die zelf geen laptop hebben meedoen en daar 

zijn wij heel blij mee. Dus hartelijk dank Jelisa en Andy van Allemaal Digitaal!  

 

Tassen gezocht  

De laptops verhuizen met de lessen mee. Daarom zoeken we nog laptoptassen waarin ze veilig 

opgeborgen en vervoerd  kunnen worden.  

Heeft u deze nog -in goede staat- over en wilt u deze doneren? Wij horen het graag!  

U kunt een mail sturen naar d.marseille@bredeschoolovervecht.nl. Even bellen kan ook: 06-

37321714 

 

  

https://www.utrechtnatuurlijk.nl/
https://www.allemaal-digitaal.nl/over-allemaal-digitaal/
mailto:d.marseille@bredeschoolovervecht.nl
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Diploma-uitreiking Wijkmediatoren  
 

Op dinsdag 18  april hebben weer 55 wijkmediatoren hun 

diploma ontvangen. Dit keer uit handen van wijkagent 

jeugd Monique en moeder mediator Khadija. 

De bijeenkomst werd goed bezocht door kinderen, 

leerkrachten en tienerwerkers. Extra fijn was dat deze 

keer ouders ook weer aanwezig konden zijn.  

 

Stages 

De wijkmediatoren kregen eerst een training waarbij ze 

leerden hoe ze de mediatie vaardigheden die ze op 

school leren, ook in de wijk kunnen toepassen. Ook 

liepen ze stage o.a. in de speeltuin en bij de meidenclub 

van JoU. In de bibliotheek spraken ze met een digitale 

wijkagent over online conflicten. Hij vertelde hoe 

belangrijk het is om ook online vreedzaam met elkaar om 

te gaan en online conflicten vooral off-line op te lossen 

 

 

Helpen bij het oplossen van conflicten 

Wijkmediatoren kunnen in de wijk helpen bij het oplossen van conflicten. Uiteraard staat de eigen veiligheid voorop. Ze kunnen hun 

hulp aanbieden bij conflicten tussen kinderen die jonger of even oud zijn, in eigen buurt waar ze de kinderen kennen en waar ze een 

volwassene om ondersteuning kunnen vragen. In de wijk kunnen ook oudermediatoren, (digitale) wijkagenten, sociaal makelaars van 

DOCK of jongerenwerkers van stichting JoU helpen bij het oplossen van conflicten. 

 

 
Een volle zaal bij de diploma-uitreiking  

 

Wijkmediatoren krijgen hun diploma 
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Als er geen geld is om mee te doen 
 

Soms is er niet voldoende geld om lid te worden van een club of vereniging. Of om een 

fiets of laptop te kopen wanneer het kind naar het voortgezet onderwijs gaat.  

Waar kan je dan terecht als ouder? En welke tips kunnen leerkrachten daarbij geven? Dat 

is nu te vinden in de Wegwijzer.  

 

Gezinnen met geldzorgen 

Kinderen grootbrengen kost veel geld. Niet iedereen kan dat betalen. Gelukkig is er 

lokaal en landelijk veel hulp voor gezinnen met weinig geld. Een overzicht van de 

mogelijkheden is nu te vinden in de Wegwijzer voor Utrechtse gezinnen met weinig geld. 

De Wegwijzer is sinds deze week digitaal beschikbaar en verschijnt binnenkort ook in 

print. Je kunt het boekje dan ophalen op de locaties van de Geldzaak. De Wegwijzer is 

uitgebracht door de Geldzaak van U Centraal. We hebben daarbij samengewerkt met de 

Armoedecoalitie en met Vanessa van Egeren, die zelf drie kinderen grootbrengt met 

weinig geld. Vanessa: ‘…Ik ben de schaamte voorbij. Het is juist heel krachtig om toe te 

geven dat je het in je eentje niet redt. Maak gebruik van deze Wegwijzer!’ Meer weten? 

Stuur een mailtje naar info@degeldzaak.nl 

 

De Wegwijzer is hier te bekijken: Download de Wegwijzer 

 

Gratis advies en informatie 

De Wegwijzer afhalen kan ook, bij de Geldzaak. De Geldzaak is ook voor vragen en advies over zonder afspraak te bezoeken. In 

Overvecht is dat bij het Gezondheidscentrum aan de Amazonedreef 41. Daar is elke donderdag van 9.00 tot 11.30 uur 

inloopspreekuur. Liever bellen of appen? Dat kan ook. Alle informatie is terug te vinden op de website van deGeldzaak.  

 
 

Vervolglessen van de Brede School  
 

Na de lessen op school kunnen kinderen meedoen met vijf 

gratis vervolglessen. Deze zijn in de buurt; op school of in een 

gymzaal. Hoe is dat dit schooljaar gegaan?  

 

Veel aanmeldingen 

Ondanks de beperking door corona aan het begin van het 

schooljaar zijn dit jaar via de website van de Brede School 726 

aanmeldingen binnengekomen. Veel kinderen uit Overvecht, 

maar ook van andere scholen hebben zich aangemeld voor een 

of meerdere cursussen. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee.  

Vooral de lessen voor de jongste kinderen waren in trek; 278 

keer ging het om een les voor kleuters. Heel populair zijn dans, 

judo en taekwon-do voor groep 1 en 2. Ook voor hockey voor 

midden-en bovenbouw, dit jaar nieuw in het Brede School-

aanbod, was veel interesse. Schaken voor de middenbouw 

wordt elk jaar populairder, net als tekenen en alle sporten.  

Ouders weten de weg naar de website 

Opvallend is dat veel kinderen uit hetzelfde gezin worden 

aangemeld, meestal voor meerdere activiteiten. Zolang er 

voldoende plaats is, kunnen kinderen zo vaak als ze willen 

meedoen. Wel rekenen wij na aanmelding op je komst.  

Voor volgend jaar komen weer nieuwe activiteiten op de 

website. Aanmelden is dan mogelijk vanaf maandag 31 oktober. 

 

  
 

  

mailto:info@degeldzaak.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fe.u-centraal.nl%2Flink%3Fid%3DJSRzrq8IHdY%3AMMtPeC4GTbnU9T34MxScyQ%3AbCU2xrqoG3i8VFl6_2hZknrDHGucwqn7dBUiz-eY_QaDVVzAeKjVvnJD4dtLRT4qOyGoFC7CZL1CtF0l2dHPmye6Cpe3iKiEECX1kYP44Usze7l2RfxZfkVSorubmvqnMh809UqIfyieiX1l85ZJ7hWvUYCEiKtCljfSoD6JONoty3tiAWaJte19fq60wXdw3AdlOmWw0s6ikajYx87fCucdF1BR9uU5aCW6a9teAxFWqtJOnkgpNZtUPRbuHQllwM5I5kYjjCadWtOHTPSzYQLeu5MJWIZ_zouufot4kNTCkKsTk1snmmHYXiufQOCCLd1XGESQHvUhlIs0kyGIWbYe_GqpsZY4RMXofVzjcln-zLv_G8jU9ySXqUkdferFJpFH0fTJOieA1D4PPB_A6g%3A4K5kYrk9aEg0hdrUHdNTul_-G8AZ7rNY64p2Z05qr4k&data=05%7C01%7Ca.reusink%40u-centraal.nl%7Ccd3946525531411ac49c08da3a3be50a%7Ca7f7b7d204dd49d7b317e31b594146d9%7C0%7C0%7C637886326168991617%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RbbS9QoDqXOCc83Jvm9UBYDASjAVgMIg7NzsIdxYxy8%3D&reserved=0
https://www.degeldzaak.nl/
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Woensdag 18 mei 2022; de stedelijke Kinderraad. Ook de Kinderraad uit Overvecht deed weer mee. 

 

 

Tijdens de lunch bereiden we de stedelijke Kinderraad-vergadering voor. Daarna op de fiets naar het Stadshuis.  

 

 

In de mooie Trouwzaal wachten op de Burgemeester, we maken ook nog even foto’s van het mooie plafond. En dan het moment 

om de plannen te presenteren in de Raadzaal. En tot slot nog een selfie met de Burgemeester en 45 Kinderraadsleden uit Utrecht. 

 

 


