
 

 

Tuinbrief nummer 3, 31 maart 2020 

 

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

 

Hierbij de derde Tuinbrief waarin het binnen zaaien van tomaten, het poten van plant-uien en 

aardappelen in de bakken op het programma staat. Daarnaast kun je vergeet-mij-nietjes en 

een aardbeiplantje in de bak zetten. 

 

     
   opkomende tomatenzaadjes                                           aardappelen 

 

      
   vergeet-mij-nietjes                 aardbeienplantje                          plantuien                                        

 

Hoe zaai ik tomaten in potjes?  

Zie ook het zaaien van bietjes in Tuinbrief 1. Of: https://youtu.be/TS1TXq61u78  

a. Vul de twee bakjes met aarde en maak de aarde nat 

b. Leg 3 tomatenzaadjes in elk bakje (later dun je uit/laat je de sterkste staan) 

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

d. Strooi nog een beetje aarde over de zaadjes 

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. 

 

Hoe poot ik aardappelen? Aardappelen houden van een losse luchtige grond. Kort voor de 

teelt maak je de grond daarom goed los, het vergemakkelijkt tevens het planten. Let op: 

aardappelen hebben ruimte nodig. Daarom zetten wij ze in een vak aan de rand van de bak.  

Maak een gat voor de aardappelen en poot de aardappelen met de kiem omhoog. Zorg dat 

ze in ieder geval 10 centimeter onder de aarde komen. Gooi de aarde uit het pootgat weer 

over de aardappel heen. 

 

Hoe poot ik plant-uien Plant de uien zodanig dat het topje net boven de grond uitkomt. De 

plantafstand in de rij is ca. 5 cm en tussen de rijen ca. 15 cm. Kijk goed, waar zit het topje en 

waar de worteltjes. De uit moet met de worteltjes naar beneden geplant worden. 

https://youtu.be/TS1TXq61u78
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Opdrachten 

1. Thuis tomaten zaaien in potjes. 

2. In je tuinbak aardappels poten (vak 1, 5 en 9). 

3. In je tuinbak plant-ui poten, 3 rijen met ieder 3 uien (vak 6). 

4. In je tuinbak de Vergeet-mij-nietjes en aardbeiplantjes uit de potjes halen en neerzetten 

(vak 11). 

5. Opkomende zaadjes vinden de vogels erg lekker. Verzamel takken en maak met wat touw 

je eigen ‘vogelverschrikker’ en zet hem in je bak. 

6. Logboek 

a. Maak een tekening of foto van je ‘vogelverschrikker’ voor in je logboek. 

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

 

Tips 

a. Onkruid weghalen  en grond nat maken voordat je de aardappels en plant-uien gaat 

poten. 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. Maak de grond 

in je het vak nat en vergeet ook niet het bloemenplantje water te geven. 

b. Geef je nieuwe zaaigoed regelmatig voorzichtig water. 

 

          
 bietenzaadjes Jarne          verzamelde takjes voor ‘vogelverschrikker’ 

 

Belangrijk: Laat het mandje met je naam altijd in de schoorsteen en neem je lege potjes 

meteen mee terug en zet deze weer in het mandje met je naam. 

 

Volgende week is er weer een nieuwe Tuinbrief met nieuwe opdrachten. 

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

foto en laat ons mee beleven. 

Veel (thuis-)tuinplezier en groeten van Marjo, Verena en Hester. 

 


