
 

 

Tuinbrief nummer 2, 24 maart 2020 

 

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

Maes, 

 

Wat hebben jullie vandaag veel gedaan! 

 

Zaden 

Marjo heeft verteld over verschillende soorten zaden en ze ook laten zien. Zaadjes hebben 

een jasje aan. Er zijn veel verschillende soorten zaadjes. Zo kunnen ze rond, dik, ienemienie of 

kantig zijn. De grote zaadjes hebben vaak al voedsel in ‘huis’. Als de zaadjes op elkaar lijken 

zijn ze ook vaak familie van elkaar. 

Er zijn bietjes, radijs, wortel en meiraap gezaaid in de aarde die eerst natgemaakt is. 

 

          
  rode biet      radijs                              worteltjes                         meiraap                                                  

 

Hoe zaai ik bietjes? Maak 3 ondiep geultjes in de grond en leg elke 3 centimeter steeds 3 

bietenzaadjes bij elkaar (ze zijn graag met elkaar) op aarde die goed nat gemaakt is. Druk de 

zaadjes iets aan (1/2 vingerkootje). Strooi nog een beetje aarde over de zaadjes. 

 

Hoe zaai ik worteltjes? Maak 3 ondiep geultjes in de grond en leg elke 3 centimeter 1 

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

water. Worteltjes kiemen heel langzaam, het kan wel 3 of 4 weken duren. 

 

Hoe zaai ik radijs? 

Let op dat de grond onkruidvrij en nat is. Maak 4 rijen, met ongeveer 10 cm er tussen. 

Verdeel over iedere rij 4 of 5 radijszaadjes en druk ze iets de aarde in. 

 

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 een vakje. 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. 

 

 

Zelf een zaadbakje maken 

Maak van een wc-rol een zaadbakje zoals Marjo het heeft voorgedaan. Ook kun je hiervoor 

een eierdoos gebruiken 

 



 

 

 

        
   vergeet-mij-nietjes                                                                     aardbeienplantje                                                                

 

Plantjes: aardbei en Vergeet-mij-nietje  

Naast een Vergeet-mij-nietje (bloem) heeft ieder ook een aardbeiplantje in de bak gezet.  

Aardbeiplantjes zijn sterk. Zij hebben de winter overleeft en zijn al begonnen nieuwe 

scheuten aan te maken. 

 

 

     
            tuinkers 

 

Opdrachten voor thuis 

1. Zaai de tuinkers in een (zelfgemaakt?) potje of schaaltje met wat aarde. Maak de aarde 

nat. Strooi per 10 x 10 cm een theelepel tuinkerszaden op de aarde. 

Zet het schaaltje of potje bij een zonnig raam op een warme plek en druppel de zaden elke 

dag even nat. Binnen een week ontkiemen de zaden al. Als de steeltjes wat gegroeid zijn kun 

je ze afknippen en opeten en kun je weer opnieuw gaan zaaien. 

 

2. Logboek 

Schrijf of teken in je logboek wat je vandaag in je tuinbak of thuis hebt gedaan.  

 

3. Boomschors 

Heb je je boomschors nog niet geschuurd, versierd en je naam er opgeschreven? Dan kun je 

dat deze week doen. 

 

Hartelijke groeten van Marjo en Hester 

 

 

Afspraak van de week: we rennen niet tussen de tuinbakken 

 

P.S. 1. Verena zal vanaf 13 april de lessen geven. Dan is het meeste gezaaid en in de grond 

gezet en is er ook tijd voor andere activiteiten naast het water geven, onkruid weghalen en 

kijken wat er nu al weer boven de grond gekomen is. 

P.S. 2. Volgende week krijgen jullie tomatenzaadjes mee om thuis te zaaien. 


