
 

Notulen 26 oktober 2022 

 

 

Nieuwe vrijwilligers en nieuwtjes. 
Vlinderschool: Theo van Lieshout. Lunetten: Trudy en Bob. Opa Kees gaat bij Lunetten weg. Kees gaat de 
startende scholen helpen met opzetten van de tuinen. Mocht je ook hulp willen van Kees, dan hoor ik het 
graag. Trudy maakt een draaiboek van een tuinperiode voor ons allemaal. Ik ga proberen deze ook op de 
website te zetten.  

Einde van schooltuin seizoen. 
Het idee is om gezamenlijk inkopen doen. We doen dit al met de bollen. Dit jaar hebben we het ook met de 
aardbeien plantjes gedaan. Vergeet deze niet op te halen als je bestelling doet! 
Anne Frank gaat dit jaar experimenteren met witlof zaad, zodat de kinderen het proces van het begin af aan 
kunnen zien. Dit ging niet goed ☹  
Witlofpenne: Ben Rous heeft witlof penne geregeld. De wiltloffe penne zijn gesponsord door de Duintuin. De 
witlof pennen kan je in de klas zetten in een grote emmer met een donkere zak over met een paar weken heb 
je witlof. Of je zet de witlof in de tuin. 
Slakken: Dit jaar hadden een aantal scholen veel last van slakken, tip van Evert jan (de boswachter). Zet kruiden 
tussen je gewassen, dat vinden slakken niet lekker.  
Warme zomer: Ook dit jaar was het weer een warme zomer, veel water geven was soms wel lastig.  

Jong leren eten geeft max 2000 euro per school.  
De ‘JLE subsidie’ gaat op 7 maart 2022 weer open, gelijk met de ‘ Gezonde School’ aanvraag, en alle scholen 
mogen weer inschrijven. De subsidie van JLE kan nu opnieuw door alle scholen aangevraagd worden, we 
beginnen weer met een schone lei. Ze worden alleen wel geselecteerd, dus de kans dat ze het krijgen is 
bepaald geen 100%. 

Schooltuin film. 
Als je op de hoogte wil blijven voor informatie over de schooltuin meldt je aan bij www.Alliantieschooltuin.nl. 
Je kan daar ook de schooltuinfilm bekijken. 

Smaaklessen 
Leuke tip: Excursies - Smaaklessen. 



 

NME 

In 2023 kunnen scholen en BSO organisaties in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk weer een gratis 

zadenpakket ontvangen via NME Beverwijk & Heemskerk. Het pakket bestaat uit 10 zakjes met zaden van 

snijbiet, bindsla, radijs, kropsla, tomaat, rode biet, prei, spinazie en peentjes. Dit pakket wordt beschikbaar 

gesteld door groente-veredelingsbedrijf Rijk Zwaan. Er zijn werkbladen en aanvullende informatie te vinden. 

Via deze link zijn werkbladen en aanvullende informatie te vinden link naar extra info .  

Per school of BSO is er 1 pakket beschikbaar. Opgave graag voor 1 december 2022 via. De zadenpakketten 
worden begin februari 2023 verzonden.  

Op de website van NME kun je  kooklessen in de klas regelen. De kookdocent regelt alles voor je. Je mag hier 
1xper schooljaar gebruik van maken. Materialen in de klas - NME Beverwijk & Heemskerk 
www.nmebeverwijkheemskerk.nl  
 

Afspraak directeurenberaad en Historische Kring Heemskerk 
Op 10 november a.s. heb ik, Cindy Henneman, een afspraak bij om het school- directeurenberaad, om te 
vertellen over ons schooltuinenproject “Het Groene Hart’’. Bij een rondleiding van nieuwe ouders wordt vaak 

de schooltuin benoemd.   Tijdens het gesprek vraag ik of de scholen de link van de schooltuinen met ‘het 
Groene Hart’ op de website van de scholen wordt gezet. Mijn doel is dat de schooltuinen worden opgenomen 
in de visie van de school. Dat het vast staat in het jaarprogramma. Juf Sanne van de Rinket heeft een 
visiedocument gemaakt voor hun school waarin dit is gedaan en ik hoop dat de anderen scholen volgen.  

Historische kring Heemskerk: 
De Historische kring heeft gevraagd of ik op 15 november een presentatie wil geven.  

Narcissen, Blauwe druiven en tulpen bollen in de schooltuin. 
Narcissen half oktober, begin november tulpen en eind november blauwe druiven. Kees heeft gezorgd dat 
iedereen weer bollen heeft gehad voor de schooltuin! Bedankt Kees Denneman. De naam van de tulp is ‘de 
Dijk’ (naar de band de Dijk). 

De ‘Kennemer Bloemenshow’ 9, 10 en 11 sept 2022 
In de tweede week na de zomervakantie waren de Bloemendagen in Buurtcentrum d’Evelaer. Tijdens de 
bloemendagen worden de bloemen van de kwekers uit Heemskerk en omgeving tentoongesteld bij d’Evelaer.  
De scholen konden mee doen met een project van het  Cultuurhuis: Mono print: Een Mono print is een 
eenvoudige druktechniek welke wordt gecombineerd met oliepastelkrijt en/of kleurpotloden. Het worden 
spontane tekeningen van “Feestende groenten en fruitsoorten”. Door middel van kaartspel hebben de 
kinderen diverse feestende groenten en fruitsoorten gemaakt. De kunstenaar heeft de kinderen eerst goed 
laten kijken naar de diverse soorten die in de klas liggen. Iedereen maakt paar tekeningen, het lukt niet altijd! 
Dat is juist leuke eraan. Er deden hier 4 scholen aan mee. Totaal 8 groepen. 

Kwekerij bezoeken 2023 
Jullie kunnen weer kwekerij bezoeken aanvragen. Jullie kunnen dit in combinatie doen met een workshop van 
het Cultuurhuis. In de bijlage vind je de kwekerijen die mee doen en de  activiteit van het Cultuurhuis.  



 

 

Verrijdbare kookkar in de school.  
De Marel, Leonardus en Lunetten en Anne Frank hebben interesse in de verrijdbare kookkar. De mensen van 
Bouw (Nova College in Beverwijk) heeft zich aangemeld voor dit project. Zij gaan deze 3 karren maken. 

Educatief uitje vrijwilligers  2022 en 2023 
Het was een leuk educatie uitje bij Hortus Bulborum en daarna gingen we koken met Claartje in d’Evelaer 

Het volgende educatief uitje, in juni 2023, zal bij de Binnenmeerschool zijn in Uitgeest. Zij sluiten elkaar het 
schooltuinseizoen af met een soepdag voor de hele school, gemaakt door de kinderen die in de schooltuin 
werken. (en ze maken zelf jam) De juiste datum komt nog. 😊 
 

 


