Schooltuinen bijeenkomst ‘Het Groene Hart’.
30 oktober 2018
16.00-17.15 uur
Locatie: Basisschool de Kariboe
Aanwezig: Plant opa’s/vaders en docenten.

Thema: kennis delen is kennis vermenigvuldigen
Agenda
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Welkom. Kariboe heeft nieuwe plant vader en moeder.
Notulen van de vorige vergadering 6 maart.
Evaluatie schooltuin seizoen 2017/2018 De groep is in tweeën gedeeld, leerkrachten en plantopa’s/
vader. De nieuwe schooltuinkasjes bevallen goed bij de Bareel en de Leonardus. We hebben nog 1 kasje
over. De Zilvermeeuw heeft interesse.
De schooltuinen hebben de droogte van de zomer overleeft. Bij de Tweespan komen in de vakantie elke
dinsdagmiddag ouders en kinderen helpen in de schooltuin. Er is een ouder die een rooster maakt. Bij de
Bareel regelt de BSO het samen met de plantopa. Bij de andere scholen verzorgden de plantopa’s de
schooltuinen in de vakantie. Cindy gaat met de Leonardus in gesprek of de BSO ook mee zou kunnen
helpen in de schooltuin tijdens de vakanties.
De plant opa’s vd Anne Frank willen graag een extra sleutel. Cindy gaat dit aan Tom vragen. Tom regelt
een extra sleutel .
De Tweespan wil graag een regeninstallatie. De plantopa gaat met Kees Zonneveld in gesprek, hoe hij dit
het best kan doen.
Kees Denneman heeft de kinderen van de Bareel en Lunetten tarwe laten proeven, deze kwam spontaan
op! De Leonardus en de Kariboe willen ook wel experimenteren met tarwe. Kees zorgt voor tarwe. De
Tweespan gaat experimenteren met rijst.
Tentoonstelling gemeentehuis met als thema ‘De Kas’.
Schooltuin 'Het Groene Hart' had op 23 mei t/m 11 juni 2018 een tentoonstelling ism Cultuurhuis
Heemskerk in het gemeentehuis. Er was stond een kas en borden met informatie over de schooltuin. De
resultaten van de brede school workshop ‘perspectief tekenen’ werden tentoongesteld.
Diner plant opa’s en docenten 2018.
Bezoek aan de schooltuin van basisschool de Bijenkorf in Assendelft. Het gaat daar op een andere
manier. Zij werken 6 weken met dezelfde groep kinderen, zodat dat ze het groei proces volgen. Leuk idee
was ook de boon in een potje met watjes om zo het groei proces te laten zien. Daarna volgde een diner
in Buurtcentrum d’Evelaer, onder professionele leiding van Esther Boukema, van
www.smaaktepakken.nl. Ze heeft ontzettend veel ervaring, zowel voor koken op scholen als tuinieren en
losse festivalactiviteiten.
Volgend jaar willen we naar Haarlem gaan, om daar het schooltuinen complex te gaan kijken. Op deze
site vind je informatie. https://www.haarlem.nl/nmehaarlem/ . Juf Tina zou het leuk vinden als we dan
allerlei soorten jam gaan maken in d’Evelaer.
Kennemer Bloemendagen op 14, 15 en 16 september 2018.
Alle 7 scholen deden mee . 1 ste prijs: OBBS de Tweespan, 2de de Zilvermeeuw, 3de Bareel. Foto’s.
Volgende keer iedereen een tekst bij de bloemstuk, dat geeft de bezoeker een duidelijk beeld hoe het
kunstwerk tot stand is gekomen. (tip van de Anne Frank) Lau vindt dat we weinig ruimte hebben voor
onze kunstwerken, Cindy vraagt of volgend jaar meer ruimte mogelijk is.
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Wethouders bezoeken de schooltuinen en kwekerijen. 24 september 2018. Bij deze de link
https://youtu.be/PxN2Kq28tkA. Het doel van dit bezoek is om de gemeente te laten zien wat een uniek
project dit is en dat het gesteund moet blijven worden door de gemeente 
Enquête voor leerlingen en docenten: Het informatiepunt 'Het Groene Hart' heeft samen met Paulien,
'Jong leren eten' een digitale enquête gemaakt die na afloop van het schooltuinen seizoen, op 30 oktober
is verstuurd naar de scholen. Graag invullen t/m 12 november 2018. Deze enquête gaat over het werken
in de schooltuin, hierdoor kunnen we het meetbaar maken en een verslag naar gemeente en
schoolbesturen sturen.
Kwekerij bezoeken in januari, februari, maart of een gekoppeld aan een beeldende vormingsles in de
klas of brede school. Thema van Cultuurhuis is portret van een kweker. In de bijlage vind je een foto
van de folder van Cultuurhuis en de kwekerij bezoeken. Let op de bezoeken kunnen alleen op maandag
of dinsdag!
Kom in de Kas 6 en 7 april 2019. N.a.v. de kwekerij bezoeken en de lessen in de klas kunnen we een
tentoonstelling maken tijdens ‘Kom in de Kas’. Dit hangt af van het aantal aanmeldingen voor portret
tekenen zie punt 9 en de bijlage.
Inventarisatie tuin benodigdheden per school. Tweespan regeninstallatie.
Najaar beplantingen: Kees Denneman heeft geïnventariseerd hoeveel kinderen die in de schooltuin
werken i.v.m. het aantal bollen. Deze bollen zijn vorige week opgehaald. Jan Henneman brengt het naar
de Tweespan. Kees Denneman helpt de Kariboe met planten van deze bollen.
De bollen zijn tulpen Daytona, Muscari op pot en narcissen.
Fruitbomen: Kees Denneman heeft 6 appelbomen bij Nico Baantjes geregeld. Leonardus, Lunetten,
Tweespan, Kariboe en Zilvermeeuw willen graag een boom. Nico Baantjes gaat op 8 november om 10 uur
bij de Leonardusschool vertellen over deze bijzonder fruitboom.
JOGG: Smakelijke moestuintjes 0-4 jaar. Evaluatie. De moestuinen zijn er voor 3 jaar, in het voorjaar
gestart
-Wordt als positief ervaren, de groei bij de locaties is wisselend (dit is niet ergens aan toe te wijzen)
-Kinderen vinden het leuk om met de bakken aan de slag te gaan en de planten water te geven
-Kinderen proberen verschillende soorten groenten uit
-Peuteropvang d’Evelaer heeft weinig tijd gehad om er veel aandacht aan te besteden. In het voorjaar
van 2019 gaan we een ouderavond organiseren (ook voor medewerkers) om een presentatie over de
moestuin te geven
-Kleurplaten die erbij zitten worden gebruikt (niet gericht op de allerkleinsten, kan daarom nog wat
simpeler)
-Hebben de opa’s nog tips om er bepaalde groente wel/niet in te kweken?
NME IJmond: vraagt uw aandacht voor een mooie actie vanuit de overheid. De overheid ziet het belang
van moestuinen voor kinderen en de ervaringen die kinderen hiermee opdoen. Er is de mogelijkheid om
een gratis zadenpakket aan te vragen dankzij groenteverdelingsbedrijf Rijk Zwaan. Dit kunt u doen door
voor 11 januari 2019 een email te sturen naar nme@odijmond.nl. Zie verder de bijlage voor aanvullende
informatie. Cindy regelt dit voor de 7 scholen.
Rondvraag: Kees en Bertie hebben een schepje gekregen met logo van de schooltuinen. Bedankt voor
jullie inzet!
Folder (concept) van de Oase Texel en JLE. Informatie over schooltuinen. Het groene hart staat er ook in!

Datum volgende vergadering: dinsdag 26 februari 2019 om 16 uur. Locatie is nog onbekend.

