
 

 

Tuinbrief nummer 3, 30 maart 2021 

 

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

Maes, 

 

Vandaag geen tomatenzaadjes maar wel heel veel andere zaken gedaan, gezien en 

besproken.  

Tuinkers 

Bij sommige kinderen die al tuinkers gezaaid hebben komt al wat op! Heb je nog geen 

tuinkers gezaaid, misschien lukt het deze week. 

Tip: zet de tuinkers koel om de stengel niet te lang en de blaadjes juist wat dikker te laten 

groeien. 

 

Onkruid en compost 

Nu er net gezaaid is kan het lastig zijn om te weten wat een net opkomend plantje uit een 

zaadje is en wat ‘onkruid’ is. Dus alleen onkruid wat al groot is werd verwijderd. Ook het 

onkruid wat rondom de bak is opgekomen is weggehaald en verzameld in een mandje.  

Deze mandjes hebben we geleegd op de compostbak. In de compostbak zitten allerlei 

beestjes, het gaat er gisten, wordt heet, zakt in en wordt zo hele vruchtbare aarde die weer 

gebruikt kan worden als bemesting van de tuinbakken. De aarde van de tuinbakken hebben 

dit nodig omdat alles wat erin groeit en bloeit namelijk ook voedingsstoffen uit de grond 

onttrekt. 

 

Schatten 

Op de tuin, in de bakken en daaromheen, zijn veel schatten gevonden die we op een tafel, in 

potjes en in petrischaaltjes verzameld hebben. Plantjes en beestjes als lieveheersbeestjes en 

regenwormen. Sommige planten noemen wij ‘onkruid’ maar dovenetels leveren juist weer 

voedsel voor de bijen. Ook steekt de heermoes of paardenstaart nu al de eerste sprieten 

boven de grond uit. De komende weken zal zich dat nog versterken. De wortels hiervan 

kunnen wel tot 12 meter diep gaan. Er was ook een beest met heel veel pootjes, is dat een 

jonge duizendpoot? Wie weet het? 

 

                 
  Jonge duizendpoot??               Goudsbloem of Calendula               Spinaziezaadjes 



 

 

Logboek 

Schrijven of tekenen over wat je hebt gedaan in het logboek zorgt dat je ervaringen beter 

beklijven en geeft je een mooi naslagwerk voor een volgende keer. 

Ymke heeft voorgelezen uit haar logboek. Faye zal dit volgende week doen. 

 

Sla, goudsbloem en spinazie in de bak 

Een jong slaplantje is in de bak gezet. Een mandje met een stok erin gestoken komt 

eroverheen.. Het mandje zorgt ervoor dat vogels, bijvoorbeeld de duiven, de malse 

slablaadjes niet wegpikken.  

Hoe groeit een slaplantje eigenlijk? Komen nieuwe blaadjes van binnenuit? Kijk maar eens 

goed. 

Een goudsbloem is er in vele kleuren. Mohamed kwam met de mooie naam: veelkleurige 

goudsbloem. De zaadjes van een goudsbloem lijken wel kleine wormpjes. Terwijl de zaadjes 

van de spinazie weer driehoekig zijn met scherpe stekels.  Abigel weet een lekker gerecht 

met spinazie: spinaziepannenkoeken! 

 

Opdrachten voor thuis 

1. Logboek 

Schrijf of teken of plak in je logboek wat je vandaag in je tuinbak hebt gedaan of wat je deze 

week buiten in de natuur hebt gezien.  

 

2. Doosje zoeken of vouwen voor volgende week  

Voor een speciale opdracht heeft Marjo aan jullie gevraagd een klein doosje mee te nemen. 

Bijvoorbeeld een leeg lucifersdoosje. Kun je geen doosje vinden dan kun je er ook zelf een 

maken. Hieronder staan twee voorbeelden. 

    
 

Hartelijke groeten van Marjo en Hester 

 

 

        
Heermoes                                                                         (oa) Paardenstaart in Steenkooltijdperk 


