Nieuwsbrief februari 2021

Beste allemaal,
Schooltuin is in winterslaap
De scholen zijn alleen open voor noodopvang. De basisscholen gaan vanaf 8 februari weer
open. De meesten van jullie werken nu niet in de schooltuin. De tulpen - en blauwe
druivenbollen zijn geplant. Wanneer het niet meer vriest zullen de eerste narcissen
opkomen.
Bijeenkomst schooltuinen en videobellen.
Na de voorjaarsvakantie komen we altijd bij elkaar voor opening nieuwe schooltuin seizoen.
Door de corona gaat deze bijeenkomst niet door. Vorige keer gingen we videobellen, maar
dat was lastig voor een aantal mensen. Zijn er mensen die graag willen videobellen met
elkaar? Mail cindy@evelaer.nl.
De 10de school heeft zich aangemeld bij ‘Het Groene Hart’.
Basisschool de Otterkolken doe vanaf 2021 mee met het project schooltuinen ‘Het Groene
Hart’. De 10de school. De school moet nog de plek bedenken en een tuin maken. De BSO die
door de Otterkolken zelf wordt geregeld is heel enthousiast. Cindy en paar plant opa’s helpen
mee met opzetten van de schooltuin.
Krantenartikel: Schooltuin voor leerlingen van De Vlinder.
In week 4 januari 2021 stond een artikel in de Heemskerkse Courant over Schooltuin voor
leerlingen van de Vlinderschool. Dit bericht klopt niet en het stuk wordt herschreven.
In deze link kan je lezen wat er wel had moeten staan.
https://vlinder.tabijn.nl/vlindertabijnnlmissie-en-visiemissie-envisiemissie-envisie/nieuwlpein/. De krant heeft ook een extra stuk geschreven over de schooltuinen “Het
Groene Hart’. Zie bijlage.
Kwekerijbezoeken
Dit jaar zullen er geen kwekerijbezoeken bij tulpen- en blauwe druiven kwekerijen i.v.m. het
Coronavirus. Er werken veel oudere mensen bij de kwekerijen en daardoor willen de
kwekerijen het risico niet nemen. Wel gaan we een film over het bezoek maken, zodat de
kinderen toch een kijkje kunnen nemen bij de kweker. De kinderen maken in de klas een
quiz en daarna gaat het Cultuurhuis een beeldende vormingsles organiseren voor de scholen
die zich hiervoor hebben opgegeven.
De scholen die mee doen zijn Anne Frank (2 klassen) , Ark (2 klassen), Kariboe (2 klassen),
Marel (2 klassen), Otterkolken (1 klas), Rinket (3 klassen). Mochten er nog scholen zijn die
mee willen doen dan hoor ik het graag via deze email.
Verkoopkarren.
Bouw mensen van Nova College hebben 3 karren verkoopkarren gemaakt. Deze karren zijn
voor Heliomare, het Rinket en de Otterkolken. Als het schooltuin seizoen begint, kom ik de
karren brengen en daar maken we een mooi foto momentje van 😊

Zadenpakket van Jong Leren Eten.
Ik heb een zadenpakket aangevraagd via jong leren eten voor alle scholen. Wanner dit
binnen is komt ik het naar de schooltuinen brengen.
Hoe ziet het pakket er deze keer uit?
Het pakket bestaat uit 10 zakjes met dit keer duizenden zaden voor snijbiet, bindsla, radijs,
kropsla, tomaat, broccoli, rode biet, prei, spinazie en peentjes.
Op de zakjes staan de gewasnaam, verpakdatum en een link naar de webpagina met
uitgebreide informatie over de zaden en tips voor de moestuin.
Meer informatie : www.jonglereneten.nl/nieuws/ook-2021-moestuinieren-voor-basisschoolen-bso-met-gratis-groentezaden

Moestuin coach:
Wil je moestuin coach worden? Meldt je aan bij cindy@evelaer.nl
Het zijn 4 bijeenkomsten in stadsboerderij Osdorp in Amsterdam.
Er zijn nog 2 plekjes vrij.
www.ivn.nl/provincie/noord-holland/activiteiten/word-moestuincoach-in-noord-holland .
De gemeente Heemskerk betaald!
Nieuwe ronde subsidie voor voedseleducatie
Vanaf 1 september maken scholen vanuit het basis-, voortgezet- en middelbaar
beroepsonderwijs weer kans om een subsidie te ontvangen vanuit Jong Leren Eten. De
subsidie aanvraag richt zich op drie activiteiten namelijk:
-moestuinieren
-koken
-excursie of gastles op het gebied van voeding. Door in te zetten op bovenstaande
activiteiten leren kinderen en jongeren op een praktische manier gezonde en duurzame
keuzes te maken. Meer informatie is te vinden via: https://www.jonglereneten.nl/subsidiejong-leren-eten. Gratis aan te vragen via www.nmewijzer.nl.
Website van schooltuinen “Het Groene Hart’.
De website van de schooltuinen wil ik opknappen. Meer informatie die makkelijk te vinden en
te gebruiken zijn. Denk aan eenvoudige lessen die je tijdens de les of in je weektaak kan
gebruiken voor de kinderen in de klas dat aansluit aan het werken in de schooltuin.
Informatie voor vrijwilligers. Mochten jullie tips of leuke ideeën hebben dan hoor ik het
graag.
Het Groene Hart van (naam vd school) vertelt.
Ik probeer 1x in de (eind vd) maand een nieuwsbrief te schrijven van maart/okt, zodat we
elkaar op hoogte houden. Het zou leuk zijn als jullie of de kinderen een stukje schrijven in
deze nieuwsbrief. Dat kan gaan over de schooltuin, oogst, verkoop, leuke gesprekken,
lekkere recepten enz. Heb je een leuk, kort stukje tekst, mail dan naar dit email adres.
Groene Groet:
Cindy Henneman
Coördinator schooltuinen Het Groene Hart

Mobiel: 06-22417211
Werkdagen: dinsdag

