
Draaiboek schooltuintjes voor de groepen 5 

woensdag 28 september 2022. 

Opa Kees, opa Ton en oma Trudy  

 

We gaan ons eerst voorstellen aan de kinderen in de 
klas. De klas wordt in 3 á 4 groepjes verdeeld.  
Opa Kees vertelt het één ander over de zaden. Deze zaden 
zijn van rogge.  
Ook vertelt hij iets over de zadenbank op Spitsbergen. 
 

 
 Opa Kees ging met 2 kinderen de tuin door om tomaten te laten proeven, een rode biet door te 

snijden en daarmee een stempel op de wang te zetten. Hij liet ook de boontjes zien uit een 
gedroogde sperzieboon. 

 Opa Ton liet de kinderen de uitlopers van de aardbeienplant snoeien en legde uit dat dat moest 
om de basisplant meer voeding nodig heeft voor het volgend jaar. Ook mochten de kinderen 
met de vuilhark tussen de plantjes schoffelen. Op de open plekken mochten ze nieuwe plantjes 
plaatsen.  

 Oma Trudy was bezig om de roggezaadjes te planten. Eerst mochten de 
kinderen een gleuf trekken met een vorentrekker. 
De afstand tussen de regels is 15 cm. Dat meten ze met een meetlat. Als dit 
gebeurd is, wordt er van groepje gewisseld. De week erna krijgt de volgende 
klas dezelfde opdrachten. 
 

 
 Dit is een vuilhark. 
Deze  hark is gemaakt door opa Kees. 
 

Dit is een vorentrekker 
 
 
 
 



 
Woensdag 5 oktober 2022 
 

 
 

 

 
 

Vandaag heeft de volgende groep rogge gezaaid en Narcissenbollen geplant met opa Bob. 
Er wordt een bol doorgesneden en opa Kees laat zien dat in de knop al in de bloem zit. De voeding 
wordt uit de rokken gehaald. 
Ook laat opa Kees een doorgesneden aardappel zien. Die heeft geen rokken. Dat is dus een knol. 
Je hebt een bol en een knol. 

 



Woensdag 12 oktober 2022 
Wat werd er vandaag allemaal gedaan met de volgende groep. 
 Rogge gezaaid 
 Bloembollen geplant. 
 En de tuin werd schoongemaakt. De heg werd gesnoeid en het onkruid werd gewied. 
 Tot slot kregen de kinderen een bosje munt mee naar huis. 
 

 

 

  
   

 
 
 
 
 

 

Onder ziet u de geplante zaadjes van de rogge 
van 3 weken terug. 

 
Afgebakende 
bollenperk 

Muntplantjes om thee 
te zetten. 

Snoeien van de 
heg. 



 
Woensdag 26 oktober 2022 
  
Vandaag gaan we tulpenbollen planten met de naam “De Dijk”.  
 
 

 
Tulp met de naam  
“De Dijk” 

 
Doorgesneden tulpenbol 

 
De jongens dragen de mand met bollen 
naar de tuintjes. Elk kind krijgt 8 bollen. 
Op de onderste foto bereidt een jongen 
de grond voor om te planten.  
Maar eerst moet de prei geoogst worden. 
De kinderen die dat willen en echt thuis 
gaan eten, krijgen prei mee naar huis. 

   

  
 
 
 
 



 
 

 
 
Op deze foto zien we een scherm die door opa Kees is gemaakt.  
Dit is om de slakken en rupsen tegen te houden.  
 
 

 
 
 
 
Op deze foto zien we de spruitjes.  

 
 

 
 
 
 



 
 
Woensdag 2 november. 
Deze ochtend mocht de volgende groep weer tulpenbollen planten. 
Ook de tuin werd onderhanden genomen. 
Er werd weer geproefd van de tomaten en de rabarber. Ook kregen de kinderen een aantal 
bladeren van de palmkool mee naar huis. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. 
 
 

 
 

Palmkool 
Je kunt palmkool op vele manieren eten. Je kunt het koken, roerbakken en er saus mee 
maken, maar rauw is hij het aller gezondste. Ik denk dat je deze kool het beste kan 
vergelijken met hoe je spinazie in de keuken gebruikt. In palmkool zit veel vitamine A, C, 
calcium en vitamine K. 
 
Woensdag 16 november 
Op deze ochtend mochten de kinderen witlofpennen planten. Eerst werd er in drie emmers 
een laagje potaarde gedaan. Daarna mochten de kinderen elk drie pennen planten naast 
elkaar. De emmer werd verder gevuld met potgrond zodat de pennen helemaal onder de aarde 

stonden. 

 



 

Nadat het werk gedaan was werden de emmers naar het ketelhuis gebracht. De aarde kreeg 
nog een scheut water en daarna werden er plastic vuilniszakken over de emmers geplaatst. 
Nu maar afwachten wat het gaat worden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 23 november 2022 

Op deze woensdag werden de tulpenbollen die 
vorige week geplant zijn, netjes afgedekt 
met stro. Daarna werd het stro afgedekt met 
een net. Anders waait het stro weg. 

De rest van de witlofpennen van de vorige 
week werden in een kuil geplant en bedekt 
met potgrond. Tot slot werd de kuil ook 
afgedekt met stro. 

 

 

 

 

 

 

                                                 



 

 
De tuin wordt klaargemaakt voor 
volgende week.  
Dan worden de Blauwe Druifjes geplant. 
 

 

 

Woensdag 30 november 2022 

Vandaag gaan we Blauwe druifjes planten.  

 

De kinderen kregen allemaal een 
potje die ze eerst moesten vullen met 
potgrond. Elk kind kreeg 9 bolletjes. 
Die moesten ze boven op de potgrond 
zetten. 

 

 

 

De potjes moesten ze naast elkaar in de kuil zetten. 

 
Tot slot moesten de potjes met een laagje aarde worden bedekt zo’n 2 cm aarde. Verder 
werd de aarde met bladeren bedekt en afgedekt met een net. We zijn heel nieuwsgierig wat 
het wordt in het voorjaar.  



Woensdag 14 december 2022 

 

Deze woensdag gingen we niet met de kinderen de tuin in, maar de witlof moest geoogst 
worden. Dat deden de opa’s even. Niet alles wat we in de emmers geplant hadden was goed 
gelukt. 

Achteraf hebben de emmers te warm gestaan in het ketelhok. Er was één emmer helemaal 
verrot. Zoals we op de foto kunnen zien was er ook witlof dat doorgeschoten was.  
Dus volgende keer gaan we dat even anders doen. 
We zijn met de emmers de klas ingegaan om te laten zien wat er uit de witlofpennen gegroeid 
is. De kinderen waren erg verrast wat er uit de emmers tevoorschijn kwam. 
In het voorjaar wordt de witlof die we buiten in de kuil geplant hebben geoogst. 
 
Donderdag 19 januari 2023. 
 

   



Op deze dag kregen alle kinderen van groep 5 hun potje met blauwe druiven mee naar huis.  
De bolletjes waren afgedekt met bladeren. Maar doordat de temperatuur in deze periode zo 
hoog is geweest waren de bolletjes toch flink uit de kluiten gewassen. 
Je ziet op de achterste rij dat deze bolletjes er veel mooier onder vandaan kwamen. Daar 
hebben minder bladeren gelegen. Volgend jaar moeten we goed in de gaten houden wat de 
temperatuur gaat worden. Dus bij hogere klimaat temperatuur minder bladeren om af te 
dekken.  
 
Woensdag 8 maart 2023 
Op deze ochtend kwamen we weer bij elkaar om de plannen voor het komende jaar vast te 
stellen. De plantopa’s gaan eerst de grond bewerken en Bob gaat zorgen voor een zak 
mestkorrels en gewone mest.  
Over 14 dagen gaan we weer beginnen met het zaaien van ???? 
 
Donderdag 9 maart 2023 
 

 
 
Op deze ochtend mochten de kinderen van De Lunetten naar tulpenkwekerij De Groot aan de 
Wentweg. De klas werd in 3 groepjes verdeeld. Opa Kees hield een informatiepraatje over de 
herkomst van de tulpen. In de klas hadden de kinderen ook al een aantal filmpjes gezien. Er 
werd uitgelegd wat het verschil is tussen een knol en een bol. Ze mochten radijs proeven, 
maar ook samen met ui. Dus een bol samen met een knol. Na de proeverij kregen de kinderen 
nog plaatjes van bloemen die ze op het goede plekje moesten neerleggen bij de bollen of de 
knollen. 
Daarna gingen de groepjes op weg. Eén groepje kreeg een rondleiding o.l.v. opa Bob in de kas. 
Een andere groep gingen de machines bekijken. Bij deze machines werd de bol van de 
bloemstengel afgesneden. Daarna telde de machine het aantal tulpen die in het bosje moest 
komen. Daarna werd er een elastiekje om gedaan en vervolgens werden ze in grote bakken 
naar de koelcel gebracht in afwachting om naar de veiling gebracht te worden.  
Op de laatste foto zien we dat de kinderen een klein quizje aan het maken zijn o.l.v. opa Ton 
en oma Trudy. 



 

   
 

   
 

   
Woensdag 29 maart  2023 
Op de dag zijn we weer volop aan de gang gegaan na een winterstop van 2 maanden. 
De witlof moest uit de kuil gegraven worden. De narcissen werden uit de grond gestoken met 
bol en al. De bollen hebben we later rondom de speelplaats geplant. Kijken wat er volgend jaar 
van opkomt. 
Verder hebben we tuinkers in potjes gezaaid. De potjes werden in de klas gezet.  
In de tuin werden de volgende zaadjes geplant nl. van spinazie, radijs, wortel en  biet. 
Ook moest er weer onkruid tussen de aardbeiplantjes gewied worden. Bob had al een aantal 
dagen ervoor mest in de tuin verspreid. 
 
 



    
 
 
 
 
Woensdag 5 april 2023 
 

  
 

Op deze heerlijke lentedag werden de 
tulpen uit de grond gehaald. Elk kind 
kreeg een bosje tulpen mee naar huis. 
Daarbij ook nog een bosje narcissen. De 
bossen die op de grond lagen werden 
rondgebracht voor de leerkrachten.  
Opa Bob had sla-plantjes meegenomen 
die in een kasje werden geplant. 
 

 
 
 
 
 



 
Woensdag 12 april  
Op deze dag kregen de kinderen van de 
andere groepen 3 ook een bosje tulpen mee 
naar huis. Sommige kinderen merkten op 
dat er ook bollen waren die dieper waren 
geplant. En dat sommige tulpen kindjes 
hadden gekregen. Daar werd later een 
klein bosje van gemaakt.  
 
 
 

 
Woensdag 19 april  
Op de vorige vergadering van de plantvrijwilligers werd er gevraagd meer reclame te maken 
op school voor de ouders. Zo hebben Bob, Ton en Trudy zich voorgesteld in de maandelijkse 
schoolkrant. Bij onze foto’s heeft elk van ons een klein stukje geschreven om ons voor te 
stellen en waar wij zoal met de kinderen mee bezig zijn in de tuin. 
Ook werd er verwezen naar de website van De Evelaer om allerlei informatie in te winnen.  
Ook werd er aandacht geschonken aan het draaiboek van de groepen 5. 
 
Woensdag 26 april 
 

  
 
Deze ochtend hebben we hard gewerkt. De kinderen hebben aardappeltjes geplant, twee in 
een kuiltje. Ook hebben ze sperziebonen geplant. In de potjes zie je tuinbonen die Bob al in 
zijn eigen tuin voorgetrokken heeft. Ook werden er rode uitjes geplant. Het onkruid groeide 
al welig in de tuintjes. Er moest ook geschoffeld en geharkt worden. De kinderen vonden dat 
heel leuk om te doen. Nog even kijken in de plantenkas waar de sla al flink gegroeid was. Ook 
spinazie , radijs , peen en rode biet kwam al boven de grond. Het weer moet alleen wat 
warmer worden. 



 
 

   

Alles moet er schoon 
uitzien. Het 
onderhoud rondom 
de tuin hoort er ook 
bij. 

 
Dinsdag 16 mei  
Toen ik in de tuin kwam zag ik dat Bob een laag aarde over de plantjes van de aardappelen 
had gedaan. Ik vroeg waarom dit was. Om dat er nog regelmatig nachtvorst is, worden de 
plantjes door de aarde beschermd tegen bevriezing. 
Vandaag moest de spinazie van het landje gehaald worden en de radijsjes uit de grond 
getrokken. We hadden geen zakjes meegenomen, maar overal is een oplossing voor. Elk kind 
kreeg een grote koffiefilter met spinazie mee naar huis. De radijsjes weren ook in een 
koffiefilter verpakt.  
De sla en de aardbeienplantjes moesten water hebben en rondom moest er weer flink 
geschoffeld worden. Het schoffelen vinden de kinderen erg leuk om te doen.  

  
 
 
 
 
 
 


