
 

 

Tuinbrief nummer 1, 18 maart 2020 

 

Dag Sarah, Casper, Ivan, Jarne, Roos, Isa, Eva, Rebecca en Kyra, 

 

Gisteren hebben jullie de thuispakketjes ontvangen (Rebecca en Kyra krijgen ze vandaag) en 

Marjo heeft ook nog het een en ander uitgelegd en voorgedaan. 

In deze tuinbrief het een en ander op een rijtje. 

 

Plattegrond, wie heeft welke bak: 

TUINBIKKEL 
 
ROOS     +        ISA 

 TUINBIKKEL 
 
REBECCA  +     CASPER 

 TUINBIKKEL 
 
KYRA           

13A                   13B  14A                   14B  15A                  15B 

TUINBIKKEL 
 
SARAH    +       EVA 

 TUINBIKKEL 
 
IVAN         +      JARNE 

 TUINBIKKEL 
 
GEZAMENLIJK 

16A                   16B  17A                    17B  18 

 

 

Inhoud tas: 

     
zaaibakje bietenzaadjes     boomplak schuurpapier   logboek                             zakjes zaad 

zakje aarde stokjes 

 

Opdrachten 

 

1. Bietjes zaaien 

Voor uitleg zaaien in potten en bakken zie ook: https://youtu.be/TS1TXq61u78 (Tuinieren.nl) 

a. Vul het zaaibakje met aarde 

b. Leg 3 bietenzaadjes in een vakje (ze zijn graag met elkaar) 

c. Druk de zaadjes iets aan (1/2 vingerkootje) 

d. Strooi nog een beetje aarde over de zaadjes 

e. Zet het hele zaadbakje maximaal 5 minuten in een bakje water  

f. Geef de zaadjes iedere dag een paar druppels water 

Zet het gehele het zaadbakje in/op een schaaltje om het gemakkelijk te kunnen verplaatsen. 

Eventueel kun je het bakje afdekken met plastic folie of een plastic bakje, dan droogt het niet 

zo snel uit. 

Om te kunnen druppelen kun je (met je ouders) een druppelaar maken van een petflesje 

door in de dop 3 gaatjes te maken met bijvoorbeeld een hete! breinaald. 

Zet het bakje op een lichte plaats maar NIET in de zon. 

 

2. Tuinbonen en doperwten/peulen 

a. Week de bonen/peulen minimaal 1 nacht voor in een glaasje water.  

b. Stop de bonen/erwten in een potje met aarde.  

https://youtu.be/TS1TXq61u78


 

 

c. Druk de boon/erwt net zo diep als hij groot is in de aarde. 

d. Bedek met een klein beetje aarde. 

e. Zorg dat de aarde vochtig blijft. 

f. Zie vervolgstappen bij bietjes zaaien. 

 

3. Courgette 

a. Stop een cougettezaadje in een wat groter potje met aarde.  

b. Druk het zaadje iets in de aarde. 

c. Bedek met een klein beetje aarde. 

d. Zorg dat de aarde vochtig blijft. 

e. Zie vervolgstappen bij bietjes zaaien. 

 

4. Logboek 

a. Gebruik je logboek om op te schrijven wat je welke dag hebt gedaan.  

b. Wat zie je gebeuren? Kijk goed. Schrijf dit op, maak een foto of een tekening. Maak 

een gedichtje (over een gele en een rode biet?). Pak het meetlint en meet hoe groot 

je plantje nu al is. 

 

Volgende week sturen wij een nieuwe Tuinbrief met hierin nieuwe opdrachten. 

Met onder andere: verschillende slasoorten en de week erop misschien wel radijs. 

Mail of app tussendoor gerust jullie vragen, dan kunnen wij die beantwoorden. 

Of stuur een foto en laat ons mee beleven. 

 

We zullen laten weten waar we de benodigde zaadjes zullen ‘verstoppen’ en waar jullie die 

dan kunnen vinden. 

 

Heel veel (thuis-)tuinplezier! 

Groeten van Marjo, Verena en Hester 

 

Heb je geen zaadbakjes? 

https://youtu.be/y0oQu-AeTfg 

Viooltjes planten op zolder met wc rollen en een eierdoos als bakjes 

 

 

 

 

https://youtu.be/y0oQu-AeTfg

