
 

 

Tuinbrief nummer 6, 20 april 2021 

 

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

Maes, 

 

      
Tasjes met bonen en Moestuinmaatje        Paardenbloemkrul van Maes                  Stamsperzieboon 

 

Van zaad naar vrucht 

Het maken van een insectenhotel moet nog even wachten. Deze week is Verena verder 

ingegaan op de rol van dieren, waaronder insecten, bij de bestuiving van bloemen zodat 

zaden tot vruchten uit kunnen groeien. Zo zuigt een bij nectar uit de bloem, waarbij 

stuifmeelkorrels aan de bij blijven plakken. De bij gaat naar een andere bloem en de 

stuifmeelkorrels blijven plakken aan de stempel en zo is een eerste stap in de bestuiving 

gezet. 

 

Paardenbloem 

Paardenbloemen zijn ontleed, onderzocht en goed bekeken. Experimenten zijn uitgevoerd en 

er is getekend en gestempeld.  

 

   
 

Komende twee weken 

De komende twee weken zijn er geen Tuinbikkels. Natuurlijk zijn jullie wel welkom op de tuin. 

Het hek is open en je kunt gewoon je tuintje verzorgen, water geven of het opkomende 

onkruid verwijderen. Marjo kun je ook vaak treffen op de tuin. Mocht je tussendoor vragen 

hebben, stel ze gerust in de app. Dan krijg je vroeg of laat zeker antwoord! 

Gieters vind je in de waterbakken. Schepje of emmer achter het deurtje van de schoorsteen. 

Onkruid kan op de composthoop. 

 

 



 

 

Vakantieopdrachten (voor wie wil) 

1. Kleuren maken 

Met een paardenbloem hebben jullie vandaag ‘geverfd’.  

Met welke andere bloemen, fruit of groenten kun je nog meer kleuren? Heb je het al 

eens met gras geprobeerd of met een bietje?  

Maak een foto van je onderzoeksresultaat. 

 

2. Gele bloemen 

Welke gele bloemen kom je tegen in de eerste week van je vakantie? Zoek er  

minimaal 5. De eerste staat al hieronder. 

 

 

    

 

Weet je ook de naam van de bloemen? 

 

3. Paars/roze bloemen 

Welke paarse en/of roze bloemen kom je tegen in de tweede week van je vakantie? 

Zoek er  minimaal 5. De eerste twee zijn al gevonden. 

 

  

   

 

Weet je ook hoe de bloemen heten? 

Welke bloem is jouw favoriet en welke kleur heeft deze? 

 

4. Structuren 

Vorige week hebben jullie structuren getekend. 

Hieronder zie je een aantal structuren uit de natuur. Welke herken je en welke zie jij 

zelf om je heen? 

 

   

  

 

 



 

 

5. Moestuinmaatjes 

Van AH Troosterhof hebben wij een aantal Moestuinmaatjes voor jullie gekregen en 

uitgedeeld. Bloemen, planten en insecten zijn echte samenwerkers. Ze hebben elkaar 

nodig, vandaar de naam Moestuinmaatjes. 

Welke maatjes zitten er in jouw zakje en waar bestaat de samenwerking uit? 

 

6. Stamsperziebonen 

Jullie hebben stamsperzieboontjes gekregen. Naast deze lage sperziebonen bestaan 

er ook nog klimmende, stoksperziebonen genoemd, die een stok nodig hebben om 

langs te slingeren. Stamsperziebonen worden zo’n 30 tot 40 centimeter hoog en 

hebben dus geen steun nodig.  

Zaai 1 zaadje in het midden van een 5 x 5 centimeterpotje. 

Gebruik voor het zaaien potgrond die je flink luchtiger maakt door er ongeveer een 

kwart grof zand door te mengen (of gebruik kant-en-klare zaai- en stekgrond). 

Boontjes houden niet van natte grond want dan kunnen de zaden rotten, het zand 

zorgt voor een betere afwatering. 

Houd de zaden vochtig maar geef ze zeker niet te veel water. Bij kamertemperatuur 

kiemen de zaden binnen 1 tot 2 weken. 

 

7. Bijen en meer 

Hebben jullie afgelopen weekend meegedaan aan de bijentelling? Of ben je 

nieuwsgierig naar welke bij er nu op de bloem in je tuin zit? Of is het een wesp of een 

zweefvlieg? Kijk dan eens op: https://www.nationalebijentelling.nl/ 

 

    
 

Iedereen een aantal fijne vakantiedagen gewenst. Tot dinsdag 11 mei! Zoals het er nu naar 

uitziet kunnen Kyra, Ymke en Maes er dan helaas niet bij zijn. 

 

Hartelijke groet, Marjo, Verena en Hester 

 

     
17 maart       20 april                                                       Tekening Faye 
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