Notulen 26 oktober 2021

Beste allemaal,
Bijeenkomst 26 oktober om 16 uur Kindercentrum de Marel.
Niet een online bijeenkomst, geen nieuwsbrief, maar weer even bij elkaar.
Het was fijn om iedereen weer te zien. 8 van de 10 scholen waren aanwezig, vrijwilligers en leerkrachten 😊.
Het was een goede opkomst waarin veel informatie en tips werden gedeeld.
Educatief uitje vrijwilligers 2021 en 2022
23 juni 2021 hadden we ons jaarlijks uitje. We gingen naar de kasteeltuin Assumburg. We worden daar in
groepjes verdeeld en rondgeleid door vrijwilligers van kasteeltuin. Rond 17 uur waren we bij d’Evelaer en
gingen we het eten voorbereiden. Ongeveer 20 mensen hadden zich opgegeven. Op
www.schooltuinen.evelaer.nl. Of via deze link https://schooltuin.evelaer.nl/nieuws/plantopa-s-uitje-2021 vind
je foto’s. We hebben weer een hoop geleerd en lekker gegeten.

Educatief uitje 2022.
Leerkrachten en vrijwilligers zijn van harte welkom bij dit educatief ‘uitje”.
Het plan is om naar Hortus-Bulborum te gaan.
https://hortus-bulborum.nl/.
de museumtuin van de Hortus Bulborum in Limmen is geopend van 1 april t/m 16 mei. Heeft iemand nog
voorkeur voor een datum?
De ‘Kennemer Bloemenshow
De Kennemer Bloemenshow bij d’Evelaer ging gelukkig door op
10, 11 en 12 september 2021. Thema is Circus. 7 scholen deden mee aan dit project. De facebook van d’Evelaer

werd 2500 x bekeken. Er 500 x gestemd. Kindcentrum de Marel werd 1, Leonardus 2 en Bareel 3 Gefeliciteerd!!
De andere scholen die mee hebben gedaan kregen een bollenpakket met bloemen waar veel vlinders op af
komen.
Jong leren eten geeft max 2000 euro per school.
Hierbij stuur ik jullie een bericht over de nieuwe ronde (helaas is deze alweer gesloten. Je kan hier 1x gebruik
van maken.) van de stimuleringsbijdrage van Jong Leren Eten. Dit bericht kunnen jullie natuurlijk voor je eigen
school gebruiken of eventueel doorsturen naar scholen die op hun (groene) schoolplein aan de slag willen met
moestuinieren of hun schoolplein willen vergroenen met een moestuin of fruitbomen.

Vanaf vandaag tot en met 30 september kunnen alle scholen in het primair, voorgezet en middelbaar
beroepsonderwijs de stimuleringsbijdrage ‘Lekker naar buiten!’ aanvragen. Met de bijdrage kun je als school
gaan moestuinieren, koken of een excursie organiseren op het gebied van voeding.
Per schoollocatie is een bedrag van maximaal €2.000 beschikbaar. Met deze tegemoetkoming in de kosten wil
het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen
met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier om gezonde en
duurzame keuzes te maken.
De eerste stap is het invullen van de belangstellingsregistratie via www.mijngezondeschool.nl. Naast het
beantwoorden van een aantal vragen, moet je aangeven voor welke activiteiten jouw school de bijdrage wilt
gaan gebruiken. Hierbij kun je de Activiteiten Matrix gebruiken, zie bijlage.
Alle informatie over de Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten!, leest u hier en in de bijlage ‘Alles over Lekker
naar Buiten! Ronde 2021-2022’.
Zoek je lesprogramma's of activiteiten over alles wat met gezond en duurzaam voedsel te maken heeft? Jong
Leren Eten Noord-Holland heeft goed landelijk en lokaal aanbod voor primair (en deels voortgezet) onderwijs
per regio vastgelegd in de nieuwe Menukaarten Voedseleducatie.
Schooltuinen film
rondvraag: Welke scholen hebben de schooltuin film bekeken?
Niet veel scholen hadden tijd om deze film te kijken. Ik ga vragen of we nog keer gebruik mogen maken van de
licentie.
Nieuwe website van de schooltuinen. https://schooltuin.evelaer.nl/
Hebben jullie de website van de schooltuinen bekeken? Tijdens de vergadering hebben we de website bekeken
en ik kreeg veel complimenten. Alles wat we doen, tips en deze notulen vind je allemaal op de website.
Opa Leo en Evert Jan ‘natuur’ in de schooltuin en NME
Opa Leo kan nu stoppen wanneer hij wil. Evert Jan neemt de schooltuin van Kindcentrum Marel over.
Narcissen, Blauwe druiven en tulpen bollen in de schooltuin.
In oktober zijn de narcissen geplant. De blauwe druiven en tulpen bollen komen er ook aan. Aan Kees
Denneman doorgeven hoeveel kinderen er in de schooltuin werken ivm de bollen van de tulpen en blauwe
druiven.
Vlinderschool schoolnummer 11. 😊
De Vlinderschool doet vanaf 6 oktober 2021 mee aan ons schooltuinen “Het Groene Hart’ project.
Ze starten met de bollen in hun schooltuin. De school heeft 3 grote moestuin bakken en deze staan op het
schoolplein. Volgende keer kunnen we daar misschien afspreken. De school heeft een prachtig ‘Natuurlijk’
schoolplein.
Kwekerij bezoeken.
We mogen weer een bezoek brengen aan de kwekerijen. Het Cultuurhuis en d’Evelaer hebben weer een mooi
aanbod gemaakt zie bijlage. Alleen klassen die in de schooltuin werken mogen gebruik maken van
kwekerijbezoeken. Zie bijlage.
Koken met je team bij buurtcentrum d’Evelaer.
Marjolein verzorgt een teambijeenkomst bij d’Evelaer. Een eenvoudige manier van koken die je ook zo in de
klas kan toepassen. Ondertussen heb je meteen een úitje’ met elkaar. Informatie, koken, kletsen en lekker
eten. Hoe leuk is dat.
Inspiratie kookmiddag/avond met het team. Voeding en eten zijn hét middel om duurzaamheid en
biodiversiteit op een praktische, alledaagse manier aan te kaarten. De leerkrachten leren deze middag hoe ze
simpel een proef- en kookles kunnen geven. Met en zonder keuken. Ze leren wat eten en de bereiding ervan
betekent voor het welzijn van de leerlingen en die van de planeet. De ingrediënten in deze workshop
stimuleren tot ‘klimaatpositieve’ keuzes. Deze activiteit kan je via cindy@evelaer.nl boeken.

Verrijbare kookkar in de school
Een aantal scholen willen graag koken met schooltuin producten in de klas. NME verzorgt kookworkshops.
Super leuk en alles wordt geregeld. Nu kregen we de vraag over een verrijdbare kookkar in de klas.
Het Groene Hart wil een paar laten maken door een school (leuke opdracht voor de school, we weten nog niet
welke school), hoe meer aanvragen hoe goedkoper de kar wordt 😊. De Marel, Leonardus en Lunetten hebben
interesse. Toch?
Rondvraag:
-Cindy heeft nieuwe baan. Coördinator Sociaal werk/Leidinggevende Peuteropvang
-Tip van juf Tina: Tijdens de oogst van de appels kan je bij kasteeltuin gratis appelen ophalen en lekker
appelmoes maken, appeltaart.
-Tip van juf Marja Lunetten: appelmoes maken kan je ook via NME educatie bij de zorg boerderij in
Spaarnwoude.
-Opa Leo: heeft witlofpenne (zelf gekweekt) mee genomen voor elke school een zakje.

