
 

 

Tuinbrief nummer 4, 6 april 2021 

 

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

Maes, 

 

Maart roert zijn staart maar april doet wat hij wil. 

In maart kan het nog stormachtig weer zijn maar in april is het weer onvoorspelbaar. Van zon, 

naar sneeuw, naar storm. Vandaag hebben wij het allemaal gehad. Daarom hadden wij 

vandaag een korte bijeenkomst waarbij de helft van de groep aanwezig kon zijn. 

Als eerste zijn de bakken bekeken. De verrassing bij sommigen is groot: de erwtjes komen 

op! Maar ook bij de uien, aardappels, aardbeien is verandering te zien. En de vergeet-mij-

nietjes verschieten van kleur. 

 

    
ui                     erwtjes                            versierde boomschorsen 

 

Tomaten  

Vandaag zijn de piepkleine tomatenzaadjes (3 stuks) in een potje aarde gezet en mee naar 

huis genomen. Zet het potje thuis op een schoteltje met water. Zo kan de aarde het water 

opzuigen en bij de zaadjes komen. Als je nu water op de zaadjes giet kunnen de zaadjes 

boven komen drijven en/of aan de randen gaan zitten. 

Als de zaadjes uitkomen kun je de sterkste laten staan (of de plantjes verpotten naar ieder 

een eigen potje). De steel mag dan best diep gepoot zodat alleen de blaadjes nog boven de 

aarde uitsteken. 

 

Hoe zaai ik tomaten in potjes?  

a. Vul het bakje 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 bakje, dan droogt het niet zo snel uit. 

 

     
  opkomende tomatenzaadjes                                        Cherrytomaten    



 

 

Volgende week begint Verena met haar lessen. Marjo zal er nog regelmatig bij zijn of in de 

buurt. 

Wat Verena met jullie gaat doen is nog een verrassing. Ben je nieuwsgierig naar Verena, kijk 

dan op haar site: http://wunderle.nl/ 

 

 

Tot volgende week! 

 

En oh ja, er zijn tenten geregeld zodat we, ook als het regent, buiten kunnen werken. 

Neem volgende week gerust je doosje mee. Of je boomschors als je die nog niet 

opgehangen hebt. 

 

Hartelijke groet, Marjo, Verena en Hester 

http://wunderle.nl/

