
 

SCHOOLTUINEN BIJEENKOMST ‘HET GROENE HART’.   

Datum: 25 februari 2020 

Tijd: 16.00-17.15 uur 

locatie: Rinket 

 

Aanwezig: Anne Frank, Leonardus, Lunetten, Bareel, Marel, Rinket, Zilvermeeuw. 

 
Thema: kennis delen is kennis vermenigvuldigen  

Agenda 

1. Welkom 
2.  Notulen van de vorige vergadering 29 oktober 2019 
3.   Start van schooltuinseizoen. Wat wil je de kinderen gaan leren? 
Plant opa’s en docenten schrijven op een groot blad wat ze de kinderen willen leren. 
Korte samenvatting: 
-Waar komt de groente/ vrucht vandaan? 
-Groei/bloeiproces en  mislukking hoort erbij 
-Verantwoordelijkheid voor groeiproces. 
-Voorzaaien in de klas. Tip:  bakjes met reservoir onderin, planten spuit.  
-Tuinkers, rode biet,  
-Groeiproces van een boon. 
-Stekken in de klas in een glas. 
-Bloesem:  Verschillende bloesems (ook in glas) op de verkoopkar op school.  
-Mais, radijs, wortelen, tomaten, komkommers, slasoorten, prei, boerenkool, uien,  andijvie, witlof. 
-Kruiden: peterselie, tijm, bieslook, munt. 
-Bloemen: Tulpen, Blauwe druiven Dahlia, Gladiolen, Anemonen, zonnebloem 
4.  8ste school die aansluit bij de schooltuinen ‘Het Groene Hart’: Het Rinket. Welkom!! 
5. Rabobank Dichtbijfonds financiert mede de organisatie van het project ‘Het Groene Hart’.  
Voor 2020 en 2021 hoeven we geen sponsors te zoeken voor de organisatiekosten. 
Wel voor materiaal en ‘uitje voor de vrijwilligers’ ,  dat gaan we via BBI vragen. 
 
6.  Inzet geld van Oranjefonds: Oogstfeest en 75 bevrijding 

• De Kariboe heeft op 1 juli een zomerfeest/oogstfeest voor de buurt. Verder informatie volgt. 

• Dit jaar is Nederland  75 jaar bevrijd. Op 25 april om 11.30 uur wordt een paneel officieel 
onthuld in de hal van  het gemeentehuis  Het paneel is gemaakt is door basisscholen uit 
Heemskerk.  Het gaat over 75 jaar bevrijding. De ‘Heemskerkse basisscholen met ‘Het Groene 
Hart ‘ zijn gevraagd om bij de onthulling soep uit te delen dmv van bonnen, een nabootsing van 
de gaarkeukens uit de oorlogstijd. De Leonardusschool en de Anne Frank willen een dag ervoor 
soep maken voor deze viering. Zijn er nog meer scholen die mee willen doen? “Het Groene 

Hart’ zorgt voor ingrediënten, want er is dan nog niets gegroeid in de schooltuin      



 

8. Clusius Castricum.  

Zij bieden een start schooltuinen pakket aan: het zijn stekken zijn van pompoenen en kalebassen die 

in september/oktober geoogst kunnen worden. Deze stekken kunnen pas na ijsheiligen, na 15 mei,  

naar buiten 

 9. Kwekerij bezoeken en tentoonstelling gemeentehuis. 

17 kwekerij bezoeken. Alle scholen doen mee met de kwekerij bezoeken. Workshop beeldende 

vorming van Cultuurhuis met daarbij een tentoonstelling in het gemeentehuis doen alleen de Bareel 

en Lunetten niet mee. De tentoonstelling is  van 15 mei t/m  29 mei  

10. Uitslag van de wedstrijd best slogan voor de verkoop karren. 

Er waren een aantal inzendingen en de slogan van groep 8 van de Leonardusschool heeft gewonnen. 

De tekst is geworden:  ‘Lekker eten en blijf gezond met deze kar breng je alles rond’ 

.11.  NME IJmond: Op de NME wijzer vind je gratis activiteiten die je kan combineren met de 

schooltuin. 

12. Jong leren Eten: : Wil je Moestuin coach worden? 4 bijeenkomsten ( 19 mrt, 16 april, 14 mei, 18 

juni) in stadsboerderij Osdorp in Amsterdam. Er zijn nog 2 plekjes vrij. 

https://www.ivn.nl/provincie/noord-holland/activiteiten/word-moestuincoach-in-noord-holland. De 

gemeente Heemskerk betaald!       

13.  Diner plant opa’s en docenten 2020. 
In 2020 zal het ‘uitje’ plaats vinden bij het  Clusius college in hun schooltuin. Datum? 
14. Rondvraag: 
-Tina regelt samen met Kees Dahlia’s. Super leuk!  
-Meer bordjes nodig voor in de schooltuin met tekst mail dan naar cindy@evelaer.nl. 

 
Bedankt voor jullie aanwezigheid en veel schooltuin plezier! 
 
 
Datum volgende vergadering: oktober 2020  
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