
 

 

Tuinbrief nummer 2, 24 maart 2020 

 

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

 

Hierbij de tweede Tuinbrief. Misschien zijn jullie met het mooie weer van de afgelopen dagen 

al heerlijk aan het tuinieren geweest? Casper in ieder geval al wel zo is te zien op de foto in 

de Whatsapp-groep. 

Voor deze week staat het zaaien van sla, worteltjes en meiraap op het programma. 

 

       
verschillende slasoorten                             worteltjes                                     meiraap 

 

Hoe zaai ik sla? Slazaadjes zijn piepklein dus heel diep moet je ze niet planten. Maak met het 

bamboestokje 3 rijtjes in vakje nummer 2. Leg ze op aarde die goed nat gemaakt is.  Strooi 

er dan nog een fijn laagje aarde over. Na 3 tot 5 dagen kiemen de zaadjes. Zorg voor 

voldoende licht. Sla heeft een goed bewerkte, luchtige grond nodig.   

 

Hoe zaai ik worteltjes? Maak 3 ondiep geultjes in de grond in vakje nummer 3 en leg elke 3 

centimeter 1 zaadje. Dek de zaden af met wat zand en geef de eerste weken regelmatig en 

voorzichtig water met een plantenspuit. Worteltjes kiemen heel langzaam, het kan wel 3 of 4 

weken duren. 

 

Hoe zaai ik meiraap? Meiraap wordt op rijtjes in de volle grond gezaaid en daarna 

uitgedund. De rijen moeten zo'n 25-30 cm uit elkaar liggen. Maak 2 rijtjes in vakje nummer 

4. Dun later uit tot ongeveer 10 cm in de rij. De oogst is in mei-juni.  

Meiraap (Brassica rapa var rapifera) ofwel meiknol is een knolvormend broertje van raapsteel. 

Meiknol is een snelgroeiend voorjaarsgewas, dat in juni (haha) afrijpt. De knollen hebben iets 

van de scherpe smaak die veel raapsteelsoorten eigen is, maar ook wat zoetigs. Meiknol is iets 

anders dan koolraap. Koolraap maakt grotere knollen, die pas in de herfst afrijpen. Het is ook 

niet hetzelfde als koolrabi. Koolrabi heeft verdikte stengels die boven de grond groeien. 
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De tuinbakken hebben ondertussen ook een rekje gekregen. Hier kunnen straks de bonen 

tegenop groeien. 



 

 

Opdrachten 

 

1. Onkruid weghalen 

Voordat je gaat zaaien moet je al het onkruid wat nu al opkomt in (en om) de bakken 

weghalen. Verzamel het onkruid in een emmer en gooi het na afloop op de compostbak. 

Kweekgras mag niet op de composthoop, dat mag thuis bij het afval. 

 

2. Maak de grond in je bak goed nat 

Vergeet ook niet het bloemenplantje water te geven. 

 

3. Zaaien 

Voor uitleg zaaien lees de beschrijving hierboven en kijk naar de filmpjes van Marjo. 

Schrijf de naam van het zaadje op een geel houtje en zet dit in het vakje erbij. 

 

4. Boomplak 

Heb je je boomplak versierd en staat je naam erop? Dan kun je hem met een touwtje aan 

jouw kant van de bak aan het rekje hangen. 

 

5. Logboek 

a. Schrijf of teken wat je in je tuinbak of thuis hebt gedaan.  

b. Komt er al zaaigoed op in je bakjes thuis? Welk zaadje is het eerste? 

c. Kijk ook eens op de tuin of thuis welke vogels je ziet. Weet je de namen? Zijn ze al 

druk bezig om een nestje te bouwen?  

 

Tips 

a. Kom je naar de tuin neem dan een zwarte viltstift voor de gele houtjes en een stukje 

touw voor je boomplak mee. Een fles water  (de druppelfles) is ook een goed idee 

zolang de waterbakken nog niet gevuld zijn en de kas niet open is. 

b. Geef je nieuwe zaaigoed regelmatig voorzichtig water. 

 

 

Volgende week sturen wij een nieuwe Tuinbrief met hierin nieuwe opdrachten (bietjes, 

koolrabi, bloemetjes?). 

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

Of stuur een foto en laat ons mee beleven. 

 

 

Ook deze week veel (thuis-)tuinplezier! 

Groeten van Marjo, Verena en Hester 

 

 


