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Beste allemaal, 

Kwekerij bezoeken. 
Momenteel is het helaas niet mogelijk om een kas te bezoeken en aldaar kennis te maken 
met een kweker. Om ervoor te zorgen dat dit leuke project, dat zo mooi aansluit bij de 
schooltuin, tóch door te laten gaan hebben we een filmpje gemaakt bij de kwekerijen. U 
kunt dit filmpje kijken in de klas. Mocht u ook de quizvragen willen mail dan naar 
cindy@evelaer.nl.  

Een aantal scholen hebben zich ingeschreven voor het project ‘Kom in de Kas’:  
Zij kijken dit filmpje, maken quiz vragen en krijgen daarna krijgen de workshop ‘De bloem in 
glas en lood’ van het Cultuurhuis. Deze wordt tentoongesteld in gemeentehuis. De scholen 
die mee doen met zijn Anne Frank, Leonardus, Ark en  Rinket (Kariboe?)  

Links van films van bezoek bij een kwekerij. Interview met Sherrel en Thera 9 jaar. 
 
Blauwe druiven kwekerij Gebr Pletting 
https://youtu.be/fEbQzWvec8g 

Tulpen kwekerij gebr. De Groot en Zn 

https://youtu.be/rk74qQz5pX0 

Bericht en zaden van Jong leren eten. 
‘Wat leuk dat jullie met moestuinieren aan de slag gaan! Een moestuin staat voor plezier, 
zelf doen, beleven en ontdekken. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen zien waar hun 
eten vandaan komt, hoe alles groeit en bloeit en wat ervoor nodig is om groenten en kruiden 
uit de moestuin ook echt te kunnen oogsten. We hopen op een succesvolle oogst, dan is het 
bereiden en consumeren van de zelf geteelde groenten helemaal een feest! Graag willen we 
naast de tips in het boekje nog wat aanvullende informatie meegeven’ (zie bijlage) 
 

Instructiekaarten moestuinieren  
Voor de meest voorkomende bloemen, kruiden en groenten is een bak met losse 
geplastificeerde instructiekaarten te leen bij “Het Groene Hart’. Ze geven kort en duidelijk 
aan hoe je een gewas moet zaaien of planten, verzorgen en oogsten. De instructies en de 
weetjes geven je houvast om met de kinderen aan de slag te gaan. Leerlingen uit de 
bovenbouw kunnen zelfstandig aan de slag met de kaarten. Vraag ernaar bij 
cindy@evelaer.nl 

Schooltuinfilm 
Vanaf 8 oktober 2020 draaide de bioscoopfilm “Een jaar rond met je handen in de grond” in 
de bioscopen en filmhuizen.  
Helaas is een vertoning in de bioscoop tot nu toe niet mogelijk. De film geeft een superleuk 
inkijkje in de ervaringen van een jaar moestuinieren. Gelukkig zijn er wel een aantal clipjes 
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met bijbehorende lesmaterialen gratis te downloaden. Ik ben bezig om een licentie 
aanvragen om de hele film op school op het digibord te bekijken. Binnenkort hoort u hier 
meer over. 

De schooltuinen hebben hun eigen website  
We hebben een eigen website! Kijk op  http://schooltuin.evelaer.nl/ om de website compleet 
te maken moet er nog schooltuinfoto’s per school worden toegevoegd en daarbij horen 

natuurlijk ook de foto’s van de vrijwilligers. 😊  

Op maandag 7 juni (ik hoop dat iedereen dan kan) willen Karen Vleugel (fotograaf) en ik een 
rondje schooltuinen doen. Rond die tijd maak ik een rooster, hoe laat we ongeveer bij elke 
schooltuin zijn. Hebben jullie nog voorkeur? Laat het me weten via deze email.  

Schooltuin Otterkolken. 
De schooltuin van de Otterkolken is geopend op 15 maart jl.. Tegels eruit en mest erin. De 
firma Denneman kwam langs met de trekker om de eerst grond om te ploegen. Het viel 
gelukkig mee. Weinig wortels van bomen. We wensen de Otterkolken veel moestuin plezier. 
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Het Groene Hart van Kindcentrum de Marel vertelt: 

Lekker smoothie maken van je eigen gekweekte sla uit de kas. Stukjes appel, banaan en  
een snufje kaneel maakt het kompleet. Eetsmakelijk Groetjes van kindcentrum de Marel.  
Wil je ook iets leuks vertellen over je schooltuin? Dit kan gaan over de tuinieren, producten 
in de schooltuin, oogst, verkoop, leuke gesprekken, lekkere recepten enz. Heb je een leuk, 
kort stukje tekst/ foto’s mail dan naar dit email adres. cindy@evelaer.nl 

Groene Groet: 
Cindy Henneman 
Coördinator schooltuinen Het Groene Hart 
Mobiel: 06-22417211 
Werkdagen: dinsdag 
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