
 

Notulen bijeenkomst schooltuinen met het Groene Hart 22 maart 2022 

 

 

Beste allemaal, 

Bijeenkomst 22 maart 2022 
Fijn dat we weer bij elkaar komen. Dit keer bij de Otterkolken.  
Aanwezig: Otterkolken, Leonardus, Zilvermeeuw, De Marel, Lunetten, Vlinder, Heliomare, Bareel en Anne 
Frank. 
Afwezig: Rinket en Kariboe. 
 
Start schooltuin seizoen. 
De vrijwilligers lopen er  tegen aan dat er alleen maar groot ingekocht kan worden en  dat het vaak te veel is 
voor 1 schooltuin. Cindy, Kees en Ben kijken wat handig is om groot in te kopen voor alle scholen. In de app 
komt een melding dat we een product gaan kopen en wie wil hier gebruik van wilt maken reageert. De 
bestelling kan je dan bij een vrijwilliger ophalen. 
Anne Frank gaat dit jaar experimenteren met witlof zaad, zodat de kinderen het proces van het begin af aan 
kunnen zien.  

Jong leren eten geeft max 2000 euro per school.  
De ‘JLE subsidie’ gaat op 7 maart 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. 
We kunnen nog keer een schooltuinfilm kijken. Je krijgt een goed overzicht krijgt van een jaarschooltuin 
seizoen. Binnenkort zijn er gratis licenties.  

Als je op de hoogte wil blijven voor informatie over de schooltuin meldt je aan bij www.Alliantieschooltuin.nl.  

Smaaklessen 
Leuke tip: Excursies - Smaaklessen. 



 

NME.  
Op de website van NME kun je zaadjes, plantjes enz bestellen. Kooklessen in de klas. 1 per school 
Materialen in de klas - NME Beverwijk & Heemskerk (nmebeverwijkheemskerk.nl). 
 

Welkoop 
Welkoop is een tuincentrum in Heemskerk. Weet wat te doen - Welkoop. 

Afspraak directeurenberaad 
Op 9 juni heb ik, Cindy Henneman, een afspraak bij om het school- directeurenberaad te vertellen over ons 
schooltuinenproject “Het Groene Hart’’. Bij een rondleiding van nieuwe ouders wordt vaak de schooltuin 

benoemd.   
Tijdens het gesprek hoop ik dat de scholen de link van de schooltuinen met ‘het Groene Hart’ op de website 
van de scholen worden 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. 

 

Vrijwilliger van de maand. 7 dec 2021 
Filmpje van opa Kees, opa Leo en krantenartikel. Vrijwilligers in beeld!  
7 dec was het de dag van de vrijwilligers!  
https://youtu.be/ezhwqXlO778 
 

Greenity 
We staan in het bollenvakblad van Greenity.  
 
Narcissen, Blauwe druiven en tulpen bollen in de schooltuin. 
Kees heeft gezorgd dat iedereen weer bollen heeft gehad voor de schooltuin! Bedankt Kees Denneman. De 
naam van de tulp die nu opkomen in de schooltuin heet Den Mark.  

De ‘Kennemer Bloemenshow’ 9, 10 en 11 sept 2022 
In de tweede week na de zomervakantie zijn 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 maken een kunstwerkstuk maken van producten uit hun schooltuin.  
In samenwerking met  NME kunnen we een workshop aanbieden om dit kunstwerkstuk te maken. Wie heeft 
hier behoefte aan? De Marel en Lunetten hebben zich opgegeven. Mocht je ook interesse hebben geef het aan 
bij Cindy.  cindy@evelaer.nl. 

  



 

Vlinderschool. 
De vlinderschool zoekt vrijwilligers. Weten jullie iemand? Kees Denneman denkt aan Theo Lieshout. Theo komt 

keer kijken bij de Lunetten schooltuin. Kees nodigt Cindy dan ook uit   . We hopen dat Theo interesse heeft. 

Kwekerij bezoeken 2022 
20 kwekerij bezoeken zijn er aangevraagd. Een paar zijn niet doorgegaan i.v.m. Corona. Cindy heeft gemaild en 
gebeld of de scholen, de kwekers en de vrijwilligers of het bezoek nog door kan gaan. Het is een lastige tijd, 
maar zo in samenspraak moet het lukken.  4 scholen hebben gekozen voor de workshop bij Cultuurhuis.  
De werkstukken (bos tulpen van papier en vilt) zullen tentoongesteld worden bij gemeentehuis. Heliomare 
doet dit jaar voor het eerst mee met dit bezoek. Ze zijn heel enthousiast. De leerlingen zien hun eigen werk en 
het werkproces terug bij de kwekerij. Leerlingen maken verpakkingsmateriaal, stickers enz . Ze zien het. Wie 
weet kunnen ze ook wel stage lopen bij de kwekerij.  

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 afgemeld voor dit project. We zijn op zoek naar een andere  partij. 
Cindy Heeft buurman Nico Gooijer gevraagd. Hij wil het gaan doen. Lunetten kwam met idee over de 
Kennemerpraktijkschool misschien willen zij ook helpen met het maken van deze karren.  

Educatief uitje vrijwilligers  2022. 
Voorstel om naar Historische bloembollen bij Hortus Bulborum. Deze is open 1 april t/m 16 mei.  
De datum is op woensdag 13 april. 16 00 uur bij Hortus Bulborum en daarna koken met Claartje (Marjolein kan 
niet) 

Rondvraag: 

Tip van Sanne: Leuke tip: https://onder-het-maaiveld.nl/w-onderwereld gaat over de bodemdiertjes. kan je 
ook proefjes enzo meedoen. Erg leuk! 

De volgende vergadering is 25 oktober 2022 van 16.00-17.15 uur. 

 

Met vriendelijke groet, 

Cindy Henneman 
Coördinator Schooltuinen met het Groene Hart 
06-22417211 
cindy@evelaer.nl 
https://schooltuin.evelaer.nl  


