
Ons drinkwater is het lekkerst, 
ook op school!

Kraanwater is lekker, gezond en de 
beste dorstlesser. Wanneer je een 
bidon gebruikt is het ook goed voor 
het milieu èn goedkoop. Kijk voor tips 
en voorbeelden op 
overopdrinkwater.nl
In elke wijk staan verschillende 
watertappunten. 

Bekijk het overzicht op: 
utrecht.nl/kraanwater 

Zelf een tappunt aanvragen? 
Kijk voor de mogelijkheden op: 
utrecht.nl/initiatievenfonds 

Werken aan gezondheid op 
school?

Gezondere leerlingen hebben betere 
schoolprestaties en vallen minder
 vaak uit. Wilt u met een 
gezondheidsthema aan de slag? 
Kijk op gezondeschool.nl 
De jeugdverpleegkundige van uw 
school kan meedenken met het 
gezondheidsbeleid en de vertaling 
naar de praktijk. 

Ga naar adressen en contact op: 
jeugdengezinutrecht.nl
of bel 030-2863300.

Meer bewegen op school? 

Sporten op een club is erg leuk. 
Maar op school zijn ook veel 
mogelijkheden om meer te bewegen. 
Kijk op gratisbewegen.nl

ja
nu

ar
i 10

,17
,2

4,
31

 ja
n

18
 ja

nu
ar

i

School Atletiektoernooi 
Zuilen (Halve Finale)

Schooltafeltennis toernooi

Wie

Wie

Groepen 6 en 7 

Groepen 5 t/m 8

Waar

Waar

Sporthal Zuilen (Noordwest)

Loevenhoutsedijk 4
3552 XE Utrecht

Organisator

Organisator

Hellas Utrecht

UTTC / SVE

Contact

Contact

ssau@planet.nl

bsc_uttctafeltennis@sportutrecht.nl

Website hellasutrecht.nl

Schoolsportkalender
Basisonderwijs 2019/2020

Voor meer informatie kijk je op:
sportutrecht.nl/schoolsportkalender

Het Paul Verweel Sportfonds is er om sporten 
toegankelijk te maken voor de Utrechtse jeugd: Ook een topper in de klas ontvangen? 

sportutrecht.nl/topperspaulverweelsportfonds.nl
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kt Schoolkorfbaltoernooi (HKC)

Maliebaanloop 2019

Wie

Wie

Groepen 3 t/m 7

4 t/m 13 jaar

Waar

Waar

HKC Korfbal

maliebaan

Organisator

Organisator

HKC Korfbal

Maliebaanloop

Contact

Contact maliebaanloop.nl

Website home.hkc-utrecht.nl/
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Kangoeroedag (HKC)

Wie Kleuters Zuid
Waar HKC Korfbal
Organisator HKC Korfbal
Contact

bsc_hkckorfbal@sportutrecht.nl

bsc_hkckorfbal@sportutrecht.nl

Website uttc.nl / ttsve.nl

Website HKC-utrecht.nl
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Singelloop 2019

Wie 4 t/m 12 jaar
Waar Wilhelminapark
Organisator Singelloop
Contact singellooputrecht.nl

www.overopdrinkwater.nl.%20
www.utrecht.nl/kraanwater
www.utrecht.nl/initiatievenfonds
www.gezondeschool.nl
www.jeugdengezinutrecht.nl
www.gratisbewegen.nl
mailto:ssau@planet.nl
mailto:bsc_uttctafeltennis@sportutrecht.nl
www.hellasutrecht.nl
www.sportutrecht.nl/schoolsportkalender
www.hellasutrecht.nl
http://www.paulverweelsportfonds.nl
http://www.maliebaanloop.nl
http://home.hkc-utrecht.nl/
mailto:bsc_hkckorfbal@sportutrecht.nl
mailto:bsc_hkckorfbal@sportutrecht.nl
http://www.uttc.nl
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Schoolkorfbal (Synergo)

Wie Groepen 5 en 6
Waar Synergo, Loevenhoudsedijk 2
Organisator Synergo Korfbalvereniging
Contact bsc_synergokorfbal@sportutrecht.nl
Website synergo.nl

Basisonderwijs  2019/2020Ons drinkwater is het lekkerst, 
ook op school!

Kraanwater is lekker, gezond en de 
beste dorstlesser. Wanneer je een 
bidon gebruikt is het ook goed voor 
het milieu èn goedkoop. Kijk voor tips 
en voorbeelden op 
overopdrinkwater.nl
In elke wijk staan verschillende 
watertappunten. 

Bekijk het overzicht op: 
utrecht.nl/kraanwater 

Zelf een tappunt aanvragen? 
Kijk voor de mogelijkheden op: 
utrecht.nl/initiatievenfonds 

Werken aan gezondheid op 
school?

Gezondere leerlingen hebben betere 
schoolprestaties en vallen minder
 vaak uit. Wilt u met een 
gezondheidsthema aan de slag? 
Kijk op gezondeschool.nl 
De jeugdverpleegkundige van uw 
school kan meedenken met het 
gezondheidsbeleid en de vertaling 
naar de praktijk. 

Ga naar adressen en contact op: 
jeugdengezinutrecht.nl
of bel 030-2863300.

Meer bewegen op school? 

Sporten op een club is erg leuk. 
Maar op school zijn ook veel 
mogelijkheden om meer te bewegen. 
Kijk op gratisbewegen.nl

Voor meer informatie kijk je op:
sportutrecht.nl/schoolsportkalender

Het Paul Verweel Sportfonds is er om sporten 
toegankelijk te maken voor de Utrechtse jeugd: Ook een topper in de klas ontvangen? 

sportutrecht.nl/topperspaulverweelsportfonds.nl
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School Atletiektoernooi 
Nieuw Welgelegen (Halve Finale)

Wie Groepen 6 en 7
Waar Sporthal Nieuw Welgelegen (Zuidwest)

Organisator Hellas Utrecht
Contact ssau@planet.nl
Website hellasutrecht.nl

fe
br

ua
ri

m
aa

rt

7,
14

,2
1 f

eb
12

,19
 fe

b
3 

ap
ril Schoolatletiektoernooi 

Galgenwaard (Finale)

School Atletiektoernooi 
Hoograven (Halve Finale)

Schoolvolleybaltoernooi

Wie

Wie

Wie

Groepen 6 en 7

Groepen 4 t/m 7

Groepen 6 en 7 

Waar

Waar

Waar

Sportcentrum Galgenwaard

Sportcentrum Galgenwaard

Sporthal Hoograven

Organisator

Organisator

Organisator

Hellas Utrecht

VV Utrecht

Hellas Utrecht

Contact

Contact

Contact

ssau@planet.nl

bsc_VVU@Sportutrecht.nl

ssau@planet.nl

Website

Website

Website

hellasutrecht.nl

vvutrecht.nl 

hellasutrecht.nl
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Schoolhockeytoernooi

Wie Groepen 4 t/m 7
Waar MHC Fletiomare / HC Rijnvliet
Organisator MHC Fletiomare 

HC Rijnvliet
Contact schoolhockeytoernooi@gmail.com
Website fletiomare.nl / hcrijnvliet.nl
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mailto:schoolhockeytoernooi@gmail.com
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20
 ju

ni Schoolflagfootbaltoernooi

Wie Groep 4 t/m 7
Waar sportpark Overvecht Noord

Manitobadreef 4
Organisator Utrecht Dominators
Contact ilja@utrecht-dominators.nl
Website utrecht-dominators.nl

Basisonderwijs  2019/2020Ons drinkwater is het lekkerst, 
ook op school!

Kraanwater is lekker, gezond en de 
beste dorstlesser. Wanneer je een 
bidon gebruikt is het ook goed voor 
het milieu èn goedkoop. Kijk voor tips 
en voorbeelden op 
overopdrinkwater.nl
In elke wijk staan verschillende 
watertappunten. 

Bekijk het overzicht op: 
utrecht.nl/kraanwater 

Zelf een tappunt aanvragen? 
Kijk voor de mogelijkheden op: 
utrecht.nl/initiatievenfonds 

Werken aan gezondheid op 
school?

Gezondere leerlingen hebben betere 
schoolprestaties en vallen minder
 vaak uit. Wilt u met een 
gezondheidsthema aan de slag? 
Kijk op gezondeschool.nl 
De jeugdverpleegkundige van uw 
school kan meedenken met het 
gezondheidsbeleid en de vertaling 
naar de praktijk. 

Ga naar adressen en contact op: 
jeugdengezinutrecht.nl
of bel 030-2863300.

Meer bewegen op school? 

Sporten op een club is erg leuk. 
Maar op school zijn ook veel 
mogelijkheden om meer te bewegen. 
Kijk op gratisbewegen.nl

Voor meer informatie kijk je op:
sportutrecht.nl/schoolsportkalender

Het Paul Verweel Sportfonds is er om sporten 
toegankelijk te maken voor de Utrechtse jeugd: Ook een topper in de klas ontvangen? 

sportutrecht.nl/topperspaulverweelsportfonds.nl
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Schoolhockey (Zuidwest)

Wie Groepen 4t/m 7
Waar Zwaluwen Utrecht
Organisator Zwaluwen Utrecht
Contact bsc_zwaluwenutrecht1911@sportutrecht.nl
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Schoolhandbaltoernooi

Schoolkorfbal (Synergo)

Beeballtoernooi

Wie

Wie

Wie

Groepen 5 en 6

Groepen 3 en 4

Groepen 5 t/m 8

Waar

Waar

Waar

Sportpark Fletiomare Oost

Sportpark Loevenhoutsedijk

UVV

Organisator

Organisator

Organisator

HV Leidsche Rijn

Synergo Korfbalvereniging

Contact

Contact

Contact

vandermeerlenneke@gmail.com

Website synergo.nl
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bsc_synergokorfbal@sportutrecht.nl

UVV
romney@casema.nl

Website

Schoolbadmintontoernooi

Wie Groepen 4 t/m 8 
Waar Sporthal Hoograven
Organisator DVS Koto/Misi
Contact bsc_badminton@sportutrecht.nl
Website dvs-kotomisi.nl

Website hvleidscherijn.nl

Website hsuvvv.nl

zwaluwenutrecht1911.nl
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www.jeugdengezinutrecht.nl
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Vind jouw sport op Sportstad-Utrecht.nl

Heb jij een U-pas, ben jij tussen de 4 en 18 jaar en wil jij een sportartikel aanschaffen? Doe 
dan een aanvraag bij het Paul Verweel Sportfonds! Ga naar paulverweelsportfonds.nl en vul je 
gegevens in. 1 keer per jaar kan er eenmalig voor maximaal €75 een aanvraag gedaan worden 
om bijvoorbeeld sportschoenen, een wedstrijdtenue, een hockeystick, een voetbalbroekje, een 
balletpakje of een tennisracket aan te schaffen.
paulverweelsportfonds.nl

Altijd al willen weten hoe het leven van een topsporter eruit ziet? Of wat je allemaal moet doen 
en laten om jouw doel te behalen? En zit jij in groep 5 t/m 8? Ontvang dan dit schooljaar een 
enthousiaste topsporter in jouw klas! Tijdens een toppersbezoek vertelt de topsporter alles over 
zijn sport en leven eromheen en mag jij alle vragen stellen! Hoe is het om in het olympisch dorp 
te zijn? Kan je ook nog met vrienden afspreken? Na de presentatie geeft de topper een speciale 
gymles aan jouw hele klas en krijg jij de kans om te leren van de sport!

Enthousiast? Meld je dan nu aan via:
sportutrecht.nl/toppers

Vuelta in Utrecht!

De grote wielerwedstrijd Ronde van Spanje (Vuelta) komt in 2020 naar Utrecht! De wielrenners 
rijden straks bij jou door de buurt. SportUtrecht en Wielerplatform Utrecht organiseren “Fietshubs” 
in iedere wijk. Een fietsdorp waar je gave clinics kan volgen op een bmx-baan (“pump-track”) 
en allerlei andere activiteiten kunt doen! Met jouw klas kun je meedoen aan de pump-track 
battle en wie weet sta je in de finale tijdens het Vueltaweekend in augustus 2020.
www.sportutrecht.nl/vuelta

Verkeerseducatie saai? Niet met het vette behendigheidsparcours, de virtual bikes en een toffe 
verkeersquiz van de Fietsmeesters. Met een volledig verzorgd en kosteloos programma komen 
onze enthousiaste medewerkers op jullie school langs om op een leuke manier aan de slag te 
gaan met verkeerseducatie. defietsmeesters.nl
defietsmeesters.nl

Ons drinkwater is het lekkerst, 
ook op school!

Kraanwater is lekker, gezond en de 
beste dorstlesser. Wanneer je een 
bidon gebruikt is het ook goed voor 
het milieu èn goedkoop. Kijk voor tips 
en voorbeelden op 
overopdrinkwater.nl
In elke wijk staan verschillende 
watertappunten. 

Bekijk het overzicht op: 
utrecht.nl/kraanwater 

Zelf een tappunt aanvragen? 
Kijk voor de mogelijkheden op: 
utrecht.nl/initiatievenfonds 

Werken aan gezondheid op 
school?

Gezondere leerlingen hebben betere 
schoolprestaties en vallen minder
 vaak uit. Wilt u met een 
gezondheidsthema aan de slag? 
Kijk op gezondeschool.nl 
De jeugdverpleegkundige van uw 
school kan meedenken met het 
gezondheidsbeleid en de vertaling 
naar de praktijk. 

Ga naar adressen en contact op: 
jeugdengezinutrecht.nl
of bel 030-2863300.

Meer bewegen op school? 

Sporten op een club is erg leuk. 
Maar op school zijn ook veel 
mogelijkheden om meer te bewegen. 
Kijk op gratisbewegen.nl

Overige activiteiten
Basisonderwijs  2019/2020
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