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Een brede kijk op de wereld….  
Dat is wat wij kinderen in 

Overvecht willen meegeven. 

Daarbij hoort meedoen met 

activiteiten onder en na 

schooltijd. Dat kan iets zijn 

dat kinderen goed kennen of 

al eens gedaan hebben, zoals 

voetbal of tekenen. Maar ook 

activiteiten die nieuw zijn (in 

de wijk) of spannend om te 

doen; hockey, frisbee, op stap 

gaan met de Avonturenclub. 

Allemaal dingen om te doen in 

de buurt. 

Wereld buiten Overvecht 

De Brede School wil  

kinderen ook kennis laten 

maken met de wereld buiten 

Overvecht. Op stap gaan, een 

museumbezoek of naar een 

concert in een concertzaal.  

Daar komt best wat bij kijken 

en het vergt veel organisatie, 

afstemming en niet in de 

laatste plaats een flink budget 

om met kinderen van 12 

scholen op stap te gaan.  

Toch hebben we samen met 

mensen van Stadsschouwburg 

Utrecht een begin gemaakt. 

En daar zijn we heel blij mee. 

 

Stadsschouwburg  

Voor kinderen uit groep 7 van 

OBO Klopvaart, de Schakel 

en de Johannesschool is er 

vanaf februari 

Stadsschouwburg in de klas. 

Volgende jaren zijn de andere 

scholen aan de beurt. Samen 

met theaterdocente Elle van 

der Rijt bereiden de kinderen 

het bezoek aan de 

Stadsschouwburg voor. Zij 

maken kennis met alle 

onderdelen van dit bedrijf; 

licht en geluid, kaartverkoop 

logistiek, maar ook hoe maak 

je een flyer? Daarover komen 

mensen van de 

Stadsschouwburg in de klas 

vertellen.  

 

Op bezoek  

Hoe ziet de Stadsschouwburg 

er van binnen uit? Hoe voelt 

het om op het podium te 

staan en (misschien wel op te 

treden voor klasgenoten en 

familie)? Dat gaan kinderen 

meemaken tijdens een 

bezoek. Kinderen die daarna 

verder willen, kunnen zich 

aanmelden voor de 

vervolglessen van Elle. 

 

 

In dit nummer: 

Een brede kijk op de wereld, Patrick Looijen stelt zich voor 

een nieuwe sport: frisbee en nog veel meer 

Van alles te 

doen in 

Overvecht en 

daarbuiten 
 

 
 

De Brede School Overvecht 

organiseert activiteiten 

onder en na schooltijd. Maar 

zoek je iets anders dat bij 

jou past? Of een leuke 

activiteit voor je tante of je 

kleine broertje? Kijk dan op 

de website In Utrecht.nl 

 

Daarop is (binnenkort) van 

alles te vinden op het gebied 

van sport en cultuur. Voor 

mensen van 0 tot 100.  

Je kan zoeken op leeftijd en 

op activiteit. En op wijk. Of 

op sporten voor specifieke 

doelgroepen. 

Neem eens een kijkje, wie 

weet staat er iets voor je bij.  

 

 

 

 

 

 

 
Stadsschouwburg Utrecht  

Meer weten over de Brede School Overvecht? Kijk dan op onze website!  
 

Vragen of nieuws?  
Derk Marseille, algemeen coördinator,  Email: d.marseille@bredeschoolovervecht.nl 

Patrick Looijen, coördinator Vreedzame Wijk. Email: p.looijen@bredeschoolovervecht.nl  

Harmen van der Woude, coördinator 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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https://www.in-utrecht.nl/
http://www.bredeschoolovervecht.nl/
mailto:d.marseille@bredeschoolovervecht.nl
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Nieuwe coördinator vreedzame wijk stelt zich voor 
 

Na ruim 10 jaar in Overvecht gewerkt te hebben als sociaal makelaar jeugd en als coördinator vreedzaam heeft Petra Jongerius een 

andere baan. Zij heeft daarom voor de zomer afscheid genomen van de Brede School. We zijn blij zo snel een goede vervanger te 

hebben kunnen vinden: Patrick Looijen, bij veel mensen al bekend. Patrick is al een goede bekende van de Brede School; hij is ook 

het gezicht van Overvecht Heroes.   

 

Patrick stelt zichzelf voor:  

 

Als ik moet omschrijven wie ik ben dan is het handig om te starten bij mijn werk 

in het onderwijs. Sinds 2006 ben ik werkzaam in het onderwijs als gymleerkracht. 

Ik heb lesgegeven op een speciaal onderwijs basisschool in Apeldoorn en op 

Openbare basisschool Overvecht locatie Spoorzicht, daar werk ik tegenwoordig 

ook fulltime. Ik hou van lessen waarin creativiteit en vrijheid een plek vinden in 

een duidelijke structuur. Al een tijdje help ik organisaties in de wijk met het 

nadenken over kindvriendelijk sporten. 

 

Als Vreedzame wijk Coördinator ga ik de verbindende schakel zijn tussen de 

scholen in de wijk, de wijkorganisaties, de gemeente, de welzijnswerkers en alle 

andere organisaties die meewerken aan de vreedzame wijk Overvecht. Dat wil ik 

met passie en een flinke dosis liefde voor mensen en menselijke verhoudingen 

doen. Praktisch betekent dit dat ik de wijkmediatoren train en de kinderraad leidt 

en samen met kernteamleden nadenk over beleid en praktijk.  

 

Mijn doel met de Vreedzame Wijk is om Overvecht meer zichtbaar te laten zijn in de methode die op school wordt gebruikt. Ik zou 

het mooi vinden als de wijkbewoners en wijkbezoekers letterlijk te zien en te horen zijn tijdens het behandelen van de thema’s van 

vreedzaam. Ook wil ik dat de wijkmediatoren van de toekomst leren hoe je soms de ‘deuren’ in je eigen omgeving open kunt zetten 

voor anderen. Ik kijk er naar uit om organisaties en mensen in de wijk te leren kennen en kennis met ze te maken. 

 

Groetjes, Patrick Looijen 

 

 

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://bredeschoolutrecht.nl/overvecht/
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Frisbee een nieuwe sport bij de Brede School  
 

Je hebt het misschien al gezien op de poster en de flyer; er is 

een nieuwe sport bijgekomen. Via SportUtrecht kunnen 

kinderen in Overvecht nu ook kennis maken met frisbee.  

Wist je dat frisbee de enige teamsport zonder scheidsrechter is?  

De regels en afspraken zijn bij iedereen bekend. Is daarover 

toch een discussie? Dan komen de deelnemers er zelf uit, heel 

vreedzaam dus. Daarom zijn wij zo blij met frisbee in de 

talentencarrousel. Er zijn nog meer redenen waarom frisbee zo 

tof is.  

 

Gijs Kamerbeek van frisbeevereniging UFO vertelt daarover:   

Het is een sport waarbij de frisbee wordt overgegooid en je 

altijd in beweging bent. Een punt wordt gescoord wanneer de 

frisbee wordt gevangen in het achterste vak van de 

tegenstander. Frisbee is een combinatie van verschillende 

sporten, zoals American Football, handbal en basketbal. Het is 

echt een leuke sport en iedereen kan bij ons aansluiten. 

 

Klokhuis 

Bekijk hier de uitzetting van Klokhuis over frisbee, deze is 

opgenomen bij frisbee-vereniging UFO in Overvecht.  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-ultimate-frisbee/ 

 

 
Frisbee in het park  

Waar kan je meedoen?  

Frisbee start in cluster west (OBO de Gagel/Mattheusschool, 

Marcusschool) voor leerlingen van de bovenbouw. In periode 2, 

vanaf februari 2023 zijn bovenbouwleerlingen van De Schakel, 

OBO Klopvaart en de Johannesschool (cluster noord) aan de 

beurt. Volgend schooljaar komt frisbee langs op de andere 

scholen. Direct lid worden van de club kan natuurlijk ook. Kijk 

daarvoor op de website van UFO.  

 

 

  

Nieuws van de MuziekRoute
 

Even voorstellen 

Kinderen in Overvecht op een creatieve manier kennis laten 

maken met muziek is iets wat de Muziekroute inmiddels al 10 

jaar doet. Ruim 2000 leerlingen krijgen jaarlijks muziekles van 

vakdocenten in een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m groep 

8. Deze leerlijn is gebaseerd op de Creative Learning methode. 

Hierin staan eigenaarschap, creativiteit en samenwerken 

centraal. Er wordt gezongen, gecomponeerd en ontdekt aan de 

hand van verschillende muziekinstrumenten. De kinderen 

worden uitgedaagd om hun eigen muzikale verhaal te vertellen 

en te laten zien. In de les ‘varen’ de kinderen aan de hand van 

het kompas langs drie eilanden; zingen, spelen en maken. De 

kinderen kunnen op de kaart kijken en meedenken over hun 

eigen MuziekRouteKaart. Zo vormen we met elkaar de lessen. 

Aan het eind van het schooljaar geven de kinderen een 

eindpresentatie waar ze hun talenten kunnen laten zien. De  

 

 

MuziekRoute is een 

samenwerking tussen de Brede School Overvecht, Tivoli 

Vredenburg en het Rosa Ensemble. 

 
Samen gitaar spelen op school  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-ultimate-frisbee/
https://ufofrisbee.nl/
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Muziek na School  

Na school is er ook ruimte voor muziek! Zo kunnen 

gemotiveerde leerlingen vanaf groep 5 muziekles krijgen. Ze 

krijgen les van vakdocenten en in de schoolvakanties kunnen ze 

samenspelen in het MuziekRoute Ensemble. In de les is veel 

ruimte voor eigen inbreng en de groepjes zijn klein. Hierdoor is 

er genoeg aandacht voor ieder kind. Er wordt nieuwe muziek 

bedacht, gemaakt en uitgevoerd. Wat uniek is aan dit 

programma, is dat de kinderen een muziekinstrument mee naar 

huis krijgen om thuis goed te kunnen oefenen. De kinderen 

kunnen kiezen uit viool, trompet, slagwerk, gitaar of zang. Als 

klap op de vuurpijl geven de kinderen aan het eind van het 

schooljaar met de groep een presentatie. Hier zijn 

belangstellenden dan ook van harte voor uitgenodigd.  

 

Start na de herfstvakantie 

De Muziek na Schoollessen starten na de herfstvakantie, dus 

vindt uw kind het leuk om een instrument te bespelen of om te 

leren zingen? Dan is uw kind van harte welkom om mee te 

doen! Aanmelden kan via de website van de Brede School of u 

kan contact opnemen met Femke van de MuziekRoute via 

femke@muziekroute.nl. De deelname kost €25 per jaar. Dat is 

inclusief het instrument om te lenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen over de MuziekRoute: 

 

Groep 7 Mattheus: “Ik kan nu veel harder zingen en beter de melodie zingen door die kaarten met zangoefeningen.”  

Groep 3 Klopvaart: “Ik vond de eigen rap die we met de klas hebben gemaakt heel cool.  

Groep 6 Klopvaart: Het was vet om over beats te leren en een eigen beat te maken en die aan elkaar te laten horen.”  

Groep 6/7 Schakel: ”Ik heb een beetje noten leren lezen en mijn eigen ritmes bedacht en gespeeld.”  

Groep 6/7 Schakel: “De muziekroutekaart is handig omdat het categorieën heeft en je kan kijken wat je al hebt geleerd. 

http://www.bredeschoolovervecht.nl/
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Terugkijken op het zomerprogramma in Overvecht 
 

De zomer is al weer even geleden, maar toch willen we graag 

terug kijken naar een geslaagd zomerprogramma in Overvecht, 

vol activiteiten voor kinderen van alle leeftijden. 

 

Ingrediënten voor een zomerprogramma:  

• kinderen en ouders die (een deel van de vakantie) thuis 

bleven en graag leuke dingen wilden doen 

• enthousiaste mensen die spannende, uitdagende,  

vrolijke activiteiten boden  

• de website ZomerinOvervecht met een overzicht van 

alle activiteiten in de rondom Overvecht.  

• een whatsappgroep met bijna dagelijkse updates van 

het programma 

• flyers en posters om kinderen en hun ouders attent te 

maken op het zomerprogramma 

• enthousiaste sport en cultuurmakelaars van 

Zimihc/SportUtrecht Anne Rutten en Kathelyn 

Spanjers die dit alles hebben gecoördineerd 

Deelnemers 

Vanwege het warme weer en omdat veel kinderen dit jaar -voor 

het eerst na twee corona-jaren- op vakantie waren, was het niet 

altijd even druk bij de activiteiten. Maar deelnemers die er 

waren, waren heel enthousiast.  

Een moeder die kwam knutselen met haar kind zei daarover: “Ik 

vind het zo leuk dat jullie dit organiseren. Mijn zoon is vandaag 

bij Durf te Dromen en ik kan met de jongste nu even hier zijn 

en alle aandacht aan hem besteden.” 

 

Zomerexpress 

Ook tijdens het zomerprogramma was er de Zomerexpress in 

drie wijken, waaronder Overvecht. Twee maal een week vol 

sport en cultuur. Wil je weten hoe dat was? Bekijk dan dit 

geweldige filmpje vol speelplezier.  

 

 

 
 

Wegwijzer voor Utrechtse 

gezinnen met weinig geld 
 

De brochure ‘Wegwijzer voor Utrechts gezinnen met weinig geld’ is erg gevraagd en 

vanwege de huidige inflatie actueler dan ooit. Daarom nogmaals de aankondiging van 

deze brochure en de link naar de digitale versie.  

 

Brochure Geldwijzer ophalen 

Deze brochure, die voor de zomer verscheen en is samengesteld door de Geldzaak, is 

al in herdruk genomen. En af te halen bij het Gezondheidscentrum aan de Amazonedreef: 

Amazonedreef 41, elke maandag van 8.00 tot 12.00 uur en elke donderdag 9.00 tot 11.30 

uur 

 

De Wegwijzer is ook op andere plaatsen in de stad af te halen. Hierbij het overzicht:  

• De Geldzaak, Steenweg 20, iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur kun je 

binnenlopen  

• Bibliotheek Neude, Neude 11, elke donderdag 15.00 tot 17.00 uur 

• Buurtcentrum Oase, Cartesiusweg 11, elke dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur  

• Bibliotheek Kanaleneiland, Al-Masoedilaan 188, elke woensdag van 10.30 tot 12.30 uur 

• Leidsche Rijn: buurtcentrum Hoge Weide, Laurierweg 104, elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur 

• Bij Bosshardt Leger des Heils Zuilen, Prinses Margrietstraat 22, elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur 

 

De Wegwijzer digitaal bekijken kan ook. Deze is hier te downloaden: Download de Wegwijzer 

https://zomerinovervecht.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=BV0FgtAX8_c
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
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Pumptrack in het Noorderpark 
De eerste ‘enige echte’ geasfalteerde pumptrack van Utrecht is te vinden in 

Overvecht. Het parcours voor onder meer fietsen, stepjes en skateboards ligt ten 

noorden van Overvecht in Noorderpark Ruigenhoek. 

 

Skaten en BMXen op de pumptrack 

Wil je samen met anderen naar de pumptrack en van elkaar trucjes leren? Ga dan 

mee met Jip Zerner, buurtsportcoach bij SportUtrecht op maandagmiddag.  

Jip vertelt: “We verzamelen om 16.00 uur bij de Dreef (op 17, 24 en 31 oktober). Vanaf de Dreef fietsen we gezamenlijk naar de 

pumptrack. Daar zullen we een uur lang crossen en sjeezen over de pumptrack waarna we gezamenlijk weer terug gaan naar de 

Dreef. Ga je liever zelf naar de pumptrack, dan kan dat natuurlijk ook. Heb je nu geen skateboard, bmx, step of skeelers, geen 

zorgen! ik heb 5 steps die kunnen worden geleend.” 

 

Belangrijk; wil je met Jip samen naar de pumptrack, kom dan op de fiets naar de Dreef. Heb je zelf skatespullen of een BMX, neem 

die dan mee. En bij deze activiteit is bescherming verplicht! Deze heeft Jip bij zich, dus je hoeft er niet zelf voor te zorgen.   

Aanmelden voor deze activiteit kan ook via In Utrecht; Skaten/ BMXen op de pumptrack (in-utrecht.nl) 

 

 

Direct na de herfstvakantie, maandag 31 oktober… 
 

 

 

Dat is de datum waarop de website open gaat en aanmelden 

voor de vervolglessen van de Brede School weer mogelijk is. 

We kiezen er dit jaar voor om dat op een gezamenlijk moment 

te doen. Op die manier heeft iedereen gelijke kansen om zich 

aan te melden. Is de activiteit vol, dan wordt de aanmeldbutton 

gesloten. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen? Dan bepalen 

school en aanbieder in overleg welke kinderen mee kunnen 

doen. Is er helaas geen plaats meer, dan komt het kind op een 

wachtlijst.  

In de buurt 

De vervolglessen zijn in de buurt; op school of in een gymzaal. 

Kinderen die al op school kennis hebben gemaakt met de 

activiteit hebben voorrang bij de vervolglessen. Omdat de 

activiteiten als een carrousel door Overvecht gaan, komen alle 

kinderen aan de beurt. Er is altijd wat te doen in de buurt. Wil 

je weten wat er bij jou op school komt? Kijk dan op de poster 

die hangt op school, in de buurtcentra en op andere plaatsen in 

de wijk.  

 

Flyers voor alle kinderen  

Alle kinderen die in Overvecht naar school gaan hebben ook 

een flyer gekregen. Daarin staan de activiteiten onder en na 

schooltijd, maar ook de clubs en verenigingen waarvan je lid 

kunt worden.  

Nieuwsgierig geworden?  

Neem dan alvast een kijkje op 

onze website voor het aanbod 

van dit schooljaar. Dat kan 

ook via deze qr-code.  

 

 

 

 

https://www.in-utrecht.nl/activiteit/290358/skaten-bmxen-op-de-pumptrack
https://bredeschoolutrecht.nl/overvecht/
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De activiteitenposter van dit schooljaar: 

 


