NIEUWSBRIEF 446
zeventiende jaargang, nummer 15 donderdag 20 december 2018
Donderdag 20 december: Kerstdiner 17.45 – 19.15 uur, vanaf 17.30 eten brengen.
Vrijdag 21 december:
Alle kinderen om 12.00 uur uit.
Ma 24 dec t/m vr 4 jan:
Kerstvakantie.
OB= onderbouw

MB= middenbouw

BB= bovenbouw

IB-er= Intern Begeleider

________________________________________________________________________
Van de directie
Beste ouders,
Bij deze de laatste nieuwsbrief van het jaar 2018. Een jaar vol nieuwe dingen,
veranderingen en andere inzichten.
Ook een jaar van positieve energie en inspiratie! Dit schooljaar zijn we van start gegaan
met verdere verdieping van onderwijsinhoudelijke zaken en heeft er verdieping in de
samenwerking met elkaar plaatsgevonden. Hier willen we het team van Arcade voor
bedanken: de inzet, flexibiliteit en betrokkenheid is geweldig!
Ook bedanken we de ouders voor hun betrokkenheid en actieve bijdrage bij ons onderwijs
en andere activiteiten, fijn om dingen samen op te pakken in het kader van partnerschap.
En natuurlijk bedanken we de kinderen, die elke dag met nieuwsgierige ogen de trap
oplopen en vol verwachting nieuwe dingen willen leren en de laatste week mooie wensen
voor de school en anderen hebben verwoord op de kerstballen bij de trap…
Het team van Arcade wenst jullie allemaal fijne kerstvakantie en een mooi en gezellig
2019!
We zien jullie graag 7 januari uitgerust terug, tot dan!

Warme groet,
Elsbeth Kwant en Selma Niland
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Foute Kersttruiendag
Vrijdag 14 december: Foute Kersttruiendag!
Het team van Arcade had zich gehuld in foute kersttruien met de bedoeling voor de
Stichting Save the Children geld in te zamelen.
De kinderen die in de hal de collectedoos hielpen vasthouden hadden hier een zware taak
aan: het geld stroomde binnen en de doos werd zwaarder en zwaarder!

In de loop van de ochtend werd duidelijk hoeveel geld er was opgehaald: maar liefst
€ 634,10! In de middag kwam er nog een laatste gift bij waardoor het uiteindelijke bedrag
€ 647, 35 was.
Iedereen hartelijk bedankt voor deze gulle gaven!
Team Arcade.
Nieuws van de OV
Wat een geweldige hulp twee weken geleden bij het ´kerst´versieren van de school! En
wat ziet de school er weer prachtig en sfeervol uit! We willen alle ouders die hierbij
geholpen hebben via deze weg bedanken voor hun hulp! Het was ook een erg leuke
gezellige avond en het was binnen 1,5 uur klaar!
We hopen op dezelfde goede sfeer vanavond bij de kerstborrel van 17.30 tot 19.15 uur.
We hebben ook dit jaar weer DJ Dennis weten te strikken om er een feestje van te maken
bij de kerstborrel. Dus kom allemaal voor lekkere muziek, een hapje en een drankje! Wij
kijken er al naar uit in ieder geval!
We hebben nog wel extra hulp nodig bij de opbouw van de kerstborrel vanmiddag vanaf
14.15 uur, en ook tijdens de kerstborrel en erna voor het opruimen van de school. Wie
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heeft vanmiddag eventjes tijd om ons te helpen??? Kinderen mogen er gewoon bij zijn!
Dan kunnen we daar ook weer wat moois neerzetten.
Tot slot willen we namens de oudervereniging iedereen alvast een hele fijne kerstvakantie
toewensen en mooie liefdevolle feestdagen!

Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 20 december 2018

Brede School Het Zand wenst ieder fijne dagen en een heel mooi 2019 toe!
Jaarplanning Brede School Het Zand
donderdag 20 december 16.45 – 17.10 uur: optreden koorkest olv Jeroen Schipper
zondag 13 januari 2019 12.00 – 17.00 uur: Duik in het Zand
maandag 14 januari 13.00 – 14.30 uur: kinderraad Bede School Het Zand
woensdag 16 januari 8.30 – 9.15 uur: start inlooprepetitie KOZ voor ouders
woensdag 16 januari 16.15 uur: start KOZkoor (ouders/kinderen)
vrijdag 15 februari 14.30 uur: schoolpleinconcert KOZ
maandag 18 februari: concert BB KOZ TivoliVredenburg
woensdag 22 mei 12.30 – 15.00 uur: Dag van Natuur & Cultuur (thema (ver)Bouwen)
Optreden koorkest donderdag 20 december 16.45 – 17.10 uur.
De koorkestleden hebben volop geoefend voor het optreden. Voor het publiek gaan de
deuren om 16.35 uur open. De Hortus is voor alle kinderen, ouders, medewerkers en
belangstellenden via de deuren aan de kant van het Zandplein te bereiken. Na afloop kan
ieder ook weer via het Zandplein naar de kerstvieringen in de eigen school. Wij hebben
geen toestemming voor gebruik van de binnen doorgangen. Helaas zijn er zo goed als
geen zitplaatsen. Wel zal er een groot kleed liggen waarop kinderen kunnen zitten.
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Het thema is Vriendschap. Het lied ‘Ik steek jouw kaars met de mijne aan’ van Jeroen
staat ook op het repertoire. Hoe mooi zou het zijn als het publiek straks ook uit volle borst
meezingt. Jullie kunnen alvast oefenen: https://www.youtube.com/watch?v=b0NLZXoSlJk.
Maar er staan meer liederen op het repertoire. Zo ook: ‘Mag ik dan bij jou’ (met solo van
Julie).
Het optreden van het koorkest Brede School Het Zand is in samenzang met het
seniorenkoor De Componist uit Leidse Rijn onder leiding van Jeroen Schipper! Laat de
stemmen, de gitaren, het keyboard, de xylofoon, viool en saxofoon maar klinken!!
Duik in het Zand zondag 13 januari 2019 12.00 – 17.00 uur (AL)
georganiseerd door Cultuur19 en DOCK ism wijkbewoners/organisaties. Een gratis
inspirerend programma voor jong en oud. Catching Cultures Orchestra treedt onder
andere op. Meer programma: http://www.cultuur19.nl/agenda/2019/01/13/duik-het-zand/

Kerstperiode sociaal beheer/makelaar
Van 24 december t/m 6 januari is er geen sociaal beheerder en/of sociaal makelaar
aanwezig op Het Zand. Maandag 7 januari zijn zij er weer voor alle vragen en ideeën!
Kennismakingsborrel DOCK (nieuwe welzijnsorganisatie per 1 januari)
voor actieve bewoners en vrijwilligers op donderdag 10 januari 2019 16.00 – 17.30 uur in
Zimihc Theater Stefanus, Braziliëdreef 2.
Naschools aanbod start januari 2019
Woensdag 23 januari starten twee streetdanceclubjes (6+ en 9+) olv Macy van PM-Dance
en op de dinsdag vanaf 5 februari is Casper met peutersport en stoere sportuur weer in de
gymzaal te vinden. De info hierover is binnenkort op de brede schoolwebsite en op
www.saartje.nl te vinden of bij Hester Bruinsma op te vragen.
Tips Park Groot Zandveld
Zoals bekend zijn er nieuwe herinrichtingsplannen voor Park Groot Zandveld. Afgelopen
donderdag kon ieder zien dat met groot materieel al twee grote bomen werden geplant.
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Jeugdtheater in de vakantie: www.winterkost.nl
Bij de Maakplaats van Cultuur19 kun je rond een aantal theatervoorstellingen in Podium
Hoge Woerd je handen laten wapperen: http://www.cultuur19.nl/agenda/2019/01/02/demaakplaats/
Skateweek: www.skatedays.nl
MyFirstFestival vrijdag 28 december vanaf 11.00 uur: www.tivolivredenburg.nl
Meer tips voor kerstactiviteiten in Utrecht en omgeving: www.bierenappelsap.nl
Informatie over Brede School Het Zand:
www.bredeschoolhetzand.nl of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede
schoolcoördinator).
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