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Beste allemaal,

Bulbs4kids bloembollenpakket zijn op.
Basisscholen konden zich inschrijven voor een gratis bloembollenpakket van Bulbs4Kids.
Bulbs4Kids is een internationale campagne voor basisschoolkinderen om hen op een interactieve en
spannende manier kennis te laten maken met bloembollen. Groen is gezond. Steeds meer
onderzoeken bevestigen de positieve invloed van natuur.
Er waren 2.250 pakketten beschikbaar, waarvan 450 voor Nederlandse basisscholen.
Helaas zijn de pakketten op. Bulbs4kids is er zelf ook een beetje van geschrokken. Er was zoveel
interesse! Dit is nog niet eerder gebeurd in acht jaar.
Schooltuin de Lunetten.
Plant opa Ton werd even in het zonnetje gezet. Zie foto rechts😊
Een ‘IVN Voedselbosje’voor school en BSO
Jong Leren Eten sponseert dit project.
Hoe groeit de groente van de soep? Hoe kweek je lekkere
theeblaadjes? En hoe smaken je zelf gekweekte appels, peren en
bessen?
Met een Voedselbosje op je plein of in je tuin leer je planten,
oogsten en koken. Pluk samen met de kinderen bladeren, vruchten
en bloemen, duik de keuken in en maak gezonde gerechten.
Kinderen spelenderwijs over de herkomst van hun eten. Leuk,
lekker en voedzaam. Door kinderen te betrekken bij de
voedselproductie zijn zij sneller geneigd te proeven en groente te
leren eten.
Een IVN Voedselbosje is heel goed te doen qua ruimte en
ureninzet: je hebt aan 30 m2 genoeg en het vraagt weinig
onderhoud. Bovendien vergroen je de omgeving en wordt de oogst
wordt elk jaar groter! (meer info zie bijlage)

Gratis schooltuin film kijken!!!!
Ik heb voor alle scholen van ‘Het Groene Hart’ een licentie aangevraagd voor de film: ‘De schooltuin
een jaar rond met je handen in de grond’.
Jong Leren Eten betalen de kosten van deze licentie. We kunnen de link tot eind van schooljaar
gebruiken. Dus KIJK de film met de leerlingen. Vrijwilligers van de schooltuinen jullie mogen
‘natuurlijk’ ook kijken! Ik hoor graag de reacties over de film. http://www.dewildestad.nl/schooltuin/
Waar gaat de film over?
‘De Schooltuin’ is een film gedraaid door de ogen van een groep kinderen die een jaar aan de slag
gaan met het verbouwen van hun eigen groenten en bloemen.

Schooltuinen staan voor aanstekelijk plezier, zelf doen, beleven en ontdekken. De kijker volgt de
‘cycle of life’, de 4 seizoenen. Verhalen over de grond, het zaaien, groeien, oogsten, bereiden en
opeten. Het succes, het enthousiasme en het commentaar van de kinderen maar ook de
teleurstelling als iets mislukt of een konijntje er vandoor gaat met hun worteltjes.
Niet alleen voor de mens maar ook voor dieren is de schooltuin een aantrekkelijke plek in de stad.
Van de bladluizen, bijen, vlinders, kikkers, koolmezen, ringslangen naar de vos die als het hek ’s
avonds dicht is op pad gaat….
Hierbij de link en het password voor de schooltuinen film:
https://vimeo.com/495213435
password: Schooltuin2020
GroenSafari: schooltuin de Kariboe.
Het was weer een zonovergoten
GroenSafari!
Met zo’n 25 safarigangers hebben we
nieuwe ontdekkingen in Heemskerk
gedaan. De inleiding wethouder Gaatze
de Vries onderstreepte het belang van
groen voor mensen en natuur, en de
aanleg van groen rond het
gemeentehuis illustreerde het effect van
GroenSpoor. We klommen met zijn allen
op de fiets en maakten vier stops. De
laatste stop was de school de Kariboe
waar directeur Brenda Dik ons welkom
heette en een docent ons meenam in de
voordelen van bewegen als hulpmiddel
om leren. Hun wens is een groen ommetje in de wijk voor kinderen om te rennen, en alle andere
inwoners om prettig en mooi buiten te kunnen zijn. Plantpapa Tjakko gaf uitleg over de begeleiding
die hij gaf aan kinderen bij het moestuinieren en dat zij graag versterking willen van andere
vrijwilligers.
Op het eindpunt van de safari is iedereen gevraagd zich in te schrijven voor een spoor waar hij of zij
betrokken bij wil zijn: Jammer genoeg geen inschrijvingen voor de schooltuin.
De ‘Kennemer Bloemenshow
De Kennemer Bloemenshow bij d’Evelaer gaat door.
Datum is: 10, 11 en 12 september 2021. Thema is Circus. Ik de volgende nieuwsbrief geef ik jullie
meer informatie.
Educatief uitje vrijwilligers
As woensdag zijn we om 15.30 uur bij de kasteeltuin Assumburg. We worden daar in groepjes
verdeelt en rond geleid door vrijwilligers van kasteeltuin. Rond 17 uur zijn we bij d’Evelaer en gaan
we het eten voorbereiden
. Ongeveer 20 mensen hebben zich opgegeven. Mocht je niet hebben
opgegeven en toch wil komen stuur mij een app op 0622417211. Ps Neem iets warms mee
,
wordt in de avond koeler.
Schooltuinen website met foto’s en informatie over de scholen.
Als het goed is staan de foto’s op de nieuwe website. Ben je benieuwd hoe je er op sta kijk op
www.evelaer.nl en dan kopje schooltuinen.
De laatste nieuwsbrief voor dit schooljaar.

Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie en hopelijk is het niet zo warm als vorig jaar 😊

