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Dag Elvire, Carice, Ilias, Anas, Ymke, Kyra, Faye, Mohamed Rida, Youssef, Abigel, Wende en 

Maes, 

 

Gisteren zijn jullie, ondanks de regen, voortvarend van start gegaan. 

Jullie hebben een uitleg van Marjo gekregen, touwtjes gespannen (best lastig die knoopjes) 

en de eerste aardappelen, uien, plantuien, tuinboon en peulen in de grond gezet. 

In deze tuinbrief het een en ander op een rijtje. 

 

Plattegrond, wie heeft welke bak: 

TUINBIKKEL 
 
ELVIRE       +        CARICE 

 TUINBIKKEL 
 
YMKE         +         KYRA 

 TUINBIKKEL 
 
YOUSSEF         +      ABIGEL 

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

TUINBIKKEL 
 
ANAS            +       ILIAS 

 TUINBIKKEL 
 
FAYE  +  MOHAMED RIDA 

 TUINBIKKEL 
 
WENDE      +             MAES 

16A                   16B  17A                    17B  18A                  18B 

 

Wat is er de grond in gegaan: 

    
   aardappelen   plantuien      tuinboon             peulen/doperwten 

 

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. 

 

Hoe plant ik tuinbonen en doperwten/peulen? Druk de boon/erwt één vingerkootje diep 

in de aarde en bedek met een klein beetje aarde. 

 

Volgende week komen waarschijnlijk aan de beurt: 

Zaaien van radijs en bietjes en een aardbeiplantje in de bak zetten. En misschien komen de 

meiraap, wortel en sla ook al aan de beurt. Mogelijk krijgen jullie zaadjes van tuinkers en 

tomaat mee om thuis te zaaien. 
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Tas 

Jullie hebben een tas mee naar huis gekregen. Inhoud tas: logboek, potlood, 

boomschorsplak, stukje schuurpapier, potlood en een plastic zakje. 

De tas is van jullie en mogen jullie houden. Deze kunnen jullie naar wens zo mooi versieren 

als jullie zelf willen (borduren, stempelen, tekenen). Faye had het al over tye dye. 

 

     
 

 

Opdrachten om thuis te doen 

a. Boomplak 

Versier de boomplak en zet je naam erop. Dan kun je hem volgende week met een touwtje 

aan het rek in jouw bak ophangen. 

b. Logboek 

- Gebruik je logboek om op te schrijven/teken/plakken wat je hebt gedaan.  

- Het is bijna lente. Kijk ook eens thuis/buiten welke vogels je ziet. Weet je de namen?    

   Zijn ze al druk bezig om een nestje te bouwen?  

 

Tot volgende week! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip Marjo: kleed je naar het weer! 

Regen: regenjas en laarzen 

Koude: extra trui 

Zon: extra water mee en misschien iets op je hoofd/zonnebrand 

Oude broek om je handen aan af te vegen 

 


