Schooltuinen bijeenkomst
Datum: 31 oktober
Tijd: 16.00-17.00
Locatie: Basisschool de Lunetten
Aanwezig; plant opa’s en docenten van OBBS Tweespan, Lunetten, Leonardusschool, Bareel, Kariboe en plant
opa’s van de Zilvermeeuw
Afwezig: Zilvermeeuw en Anne Frank

Thema: kennis delen is kennis vermenigvuldigen
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Welkom.
Notulen van de vorige vergadering 2 maart 2017
Evaluatie van het afgelopen schooltuin seizoen
Leonardusschool: Oogstdag: pompoensoep, tomatensoep, witlof, patat met schil, appeltaart, rabaraber
met cake
Lunetten: Oogstdag: Soepdag. Bietensalade.
Kariboe: Oogstdag: Pompoensoep, hapjes, rolletjes, enquête over de schooltuin voor de kinderen.
Tweespan: oogstdag: verkoop van producten en salade gemaakt, huislook verkocht, kas(je) in de
schooltuin op waar het raampje automatische open en dicht gaat.
Bareel: Oogstdag: verkoop van producten, narcissen en andere bloemen. Pompoen van 50 kg!
Zilvermeeuw: grote aardbeien, bieslook proeven, bietensalalade.
Schoolbezoeken aan kwekerijen in Heemskerkerduin: op website www.evelaer.nl vind je informatie van
verschillende bedrijven. Scholen kunnen combineren met een klassen activiteit en een brede school
activiteit. Thema is nu perspectief, vogelvlucht, kikvors, tekenen. Zie boekje Cultuurcentrum Heemskerk.
Tentoonstelling Gemeentehuis bij genoeg animo.
Lunetten bezoek aan Welkoop. Paulien overlegt met de school.
De Kennemer Bloemenshow: De kunstwerken waren van hoog kwaliteit, passend in het thema. 1 prijs:
Lunetten 0,01 punt verschil) , 2 de prijs Bareel, 3de Zilvermeeuw en 2 aanmoedigings prijzen.
Punten voor: creativiteit, kleur en vakmanschap
Smeltfeest: scholen willen het graag op eigen school en dan misschien combinatie met oogstdag.
Diner plant opa’s en docenten en netwerk bijeenkomst’ Jong leren eten’!
Het diner was erg lekker met de producten uit de schooltuinen, door de plant opa’s, oma’s en docenten
klaar gemaakt. De kok maakte tijdens de presentatie van ‘Jong leren eten’ een heerlijk gerecht.
Cindy en Kees zijn gevraagd om naar een netwerkbijeenkomst te komen ivm project “Schooltuinen ‘Het
Groene Hart’. Cindy heeft filmpje gemaakt bij de schooltuin van de Lunetten met deze vraag
“Ik kom naar de Netwerkmiddag van Jong Leren Eten, omdat ik een heel leuk voorbeeld heb hoe je jong
en oud samen de schooltuin onderhouden. Wat ik hoop te halen op de Netwerkmiddag is tips over hoe ik
naast tuinieren, ook iets kan doen met voedselbeleid op scholen. Het zou geweldig zijn als deze manier
van werken vast komt te staan in het schoolbeleid’. Hoe doe ik dat?
Op deze manier hoop ik dat het dit project vast komt in het beleid van de scholen en dat de leerkrachten
uren krijgen voor de organisatie en uitvoering van de schooltuin.
De 2de vraag is schooltuinen voortbrengen naar de ouders (gezin) voor gezonde voeding met betrekking
van groente en fruit met de juiste hoeveelheid. Hoe doen we dat?
JOGG Heemskerk: uit gezondheid monitor blijkt dat Heemskerkse kinderen maar 33%, 6 dagen groente
en fruit eet. Hier ligt een mooie opdracht voor de schooltuinen!
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Tuin benodigdheden:
- elke school krijgt een compost bak Welkoop
- elke school heeft een kookboek gekregen en boek met verhalen over de tuin van Jong Leren Eten. (JLE)
10. NME: http://smaaklessen.nl/. De kweeksets voor de groentetuintjes ( radijs, zonnebloem, peterselie, koriander
11. Rondvraag: Leo heeft voor iedereen witlof penne.
Kees: Kees schrijft een korte informatie over de kwekerij bezoek wat de plant opa’s kunnen vertellen
tijdens het bezoek.
Jacques Henneman zorgt dat iedereen blauwe druiven krijgt
Kees: Misschien heeft Kees voor elke school een appelboom.
12. Datum volgende vergadering: 6 maart bij OBBS de Tweespan. (kijken naar kas(je) van Leo)

Bedankt voor jullie aanwezigheid, jullie ervaringen en succes komend tuinseizoen!
Mooie woorden van Professor dr.J.Seidell en drs.J. Halberstadt in ‘Het Voedsellabyrint’.
“Kinderen die zelf boontjes begieten, met hun eigen handen wortels uitgraven, of een straal melk uit een
koeienspeen knijpen, verkiezen groenten of een glas melk boven snacks en frisdrank, en zijn bovendien
lichamelijk actiever dan hun leeftijdgenoten zonder die ervaringen. Actiever zijn en gezonder eten leidt tot
betere schoolprestaties”.

