Schooltuinen bijeenkomst ‘Het Groene Hart’.
Datum: dinsdag 6 maart 2018
Tijd: 16.00-17.15 uur
Locatie: Basisschool de Tweespan
Aanwezig: Tweespan, Leonardus, Lunetten, Anne Frank, Bareel, Zilvermeeuw, Kariboe.

Thema: kennis delen is kennis vermenigvuldigen
Agenda
1.
2.
3.
4.

Welkom.
Notulen van de vorige vergadering 31 okt 2017 goed gekeurd.
Alle 7 scholen hebben blauwe druiven op pot en tulpenbollen gekregen en geplant in de schooltuin
Wat zijn de plannen in de schooltuin voor komend schoolseizoen.
Leonardus: De hele school doet mee met de schooltuin, de keuken wordt verbouwd. 2x Kwekerij bezoek
met perspectief tekenen.
Bareel: De Oogst is verkocht van het geld wordt weer zaad gekocht. 2x Kwekerijbezoek met combinatie
perspectief tekenen in de klas. Plant opa Kees heeft met de kinderen een paal met bordjes gemaakt en
daar staat tekst op over de schooltuin. De Lunetten krijgt dit ook.
Lunetten: Paulien heeft een kijkkastje gekocht bij AH, zodat de kinderen kunnen zien hoe het groeit. 2x
Kwekerij bezoek.
Zilvermeeuw: 2 manden met blauwe druiven uit de schooltuin in de school gezet. Kwekerij bezoek en
perspectief tekenen in de klas en brede school activiteit. 3d kasje maken.
Tweespan: In de schooltuin staat een kas met spinazie en winter porselein het heeft de kou overleefd en
kwekerij bezoek.
Kariboe: Witlof pennen in de klas en witlof salade gemaakt. Kwekerij bezoek. Ilse maakt zaaiplan en 2
nieuwe vrijwilligers voor in de tuin.
Anne Frank: Verkoop verliep stroef, een strook achter de schooltuin erbij getrokken.
Subsidie van de gemeente: 1 jaar subsidie gekregen van de gemeente Heemskerk voor schooltuinen
project met 3 voorwaarden.
-1 proberen andere scholen te laten aansluiten bij dit project.
-2. Nieuwe fonds zoeken die dit project wil subsidiëren.
-3. Voor november een verslag naar de gemeente hoe het met deze 3 voorwaarden staat.
Naambordjes: Plant opa Peter Weezepoel heeft met zijn kleinzoon voor de 7 scholen naambordjes voor
in de schooltuin gemaakt. Super bedankt!
Hesjes: Elke school heeft 8 hesjes voor de kinderen die op dat moment werken in de schooltuin. Het logo
is bedacht door de peuter juffen van d’Evelaer. 'Jong van Start met een Groen Hart'. De opa’s en de
kinderen lopen in een nu allemaal in een licht gevend hesje met een groen hart. Duidelijk en
overzichtelijk.
Kas: Welkoop heeft 3 kasjes gratis geven aan het informatiepunt 'Het Groene Hart. De Bareel en de
Leonardusschool hebben interesse en de derde kas wordt gebruikt bij de tentoonstelling.(punt 5)

5.

Schoolbezoeken aan kwekerijen in Heemskerkerduin. Alle 7 scholen hebben een kwekerij bezoek
gepland. Tip: na bezoek van een kwekerij een bezoek brengen bij veilig Broek op Langedijk. De kweker
krijgt als bedankje een foto van de klas met tekst hoe de kinderen het bezoek vonden.
6. Tentoonstelling gemeentehuis met als thema 'De Kas' :
Schooltuin 'Het groene hart' zal op 23 mei t/m 11 juni een tentoonstelling neerzetten ism Cultuurhuis
Heemskerk. Er komt een kas te staan en borden met een vel informatie over de kas en de schooltuin. De
workshop perceptief tekenen in de klas tijdens brede school worden dan ook tentoonstelt.
Informatie vel van de scholen tijdens de tentoonstelling.
-De scholen die in de schooltuin een kas hebben, maken een vel met informatie over de kas denk dan
aan..Wat plant je in de kas? Wat is de functie van een kas? enz.
-De andere de scholen die geen kas hebben willen die op een groot vel informatie over de schooltuin
geven. Bijv Wat groeit er in de schooltuin? Wat doe je met de producten na het oogsten?(verkopen,
koken enz) Graag voor vrijdag 18 mei breng naar d’Evelaer of mail Cindy en dan kom ik het ophalen.
7. Enquête: Het informatiepunt 'Het Groene Hart'is bezig is 'Jong leren eten' een digitale enquête te maken
die na afloop van het schooltuinen seizoen zal worden gebruikt op de scholen. In de toekomst willen we
dat ook voor ouders/ docenten om het meetbaar te maken wat de extra waarde is om een schooltuin te
hebben op een school.
8. De Kennemer Bloemenshow bij d’Evelaer is op 14, 15 en 16 september. Donderdag 13 september het
kunstwerkstuk inleveren bij d’Evelaer. Er is geen thema, scholen willen liever zelf een kunstwerk
bedenken dat te maken heeft met de schooltuin/producten.
9. Diner plant opa’s en docenten 2018. 1ste keus. Bezoek brengen aan een schooltuin in Assendelft. De
school heet de Bijenkorf. 2de keus: bezoek brengen aan de Stadskweektuin In Haarlem. Datum volgt
10. Inventarisatie tuin benodigdheden per school.
Dit jaar gaan we werken met de nieuwe compostbak van Welkoop, krukjes voor de plant opa's/oma's.
Kookboek en voorleesboek van JLE. 2 kasjes komen bij de Bareel en de Leonardus. Scholen willen graag
bewatering systeem voor in de schooltuin (regen installatie). Cindy vraagt na wat de kosten zijn. Ilse wil
graag koemest.
11. JOGG: Smakelijke moestuintjes 0-4 jaar. Leren eten met groente en fruit. Er komen 10
peuteropvang/kinderdagverblijven die gaan werken met moestuintjes. Als de kdv in de school zit die een
schooltuin heeft kunnen ze misschien bij elkaar aansluiten. (ook ivm water geven in de zomer)
12. NME IJmond: Zadenpakket op aanvraag. Tegel eruit fruitboom er in. Dit kunnen jullie elk jaar

aanvragen. Ook kunnen de scholen gratis een excursie boeken bij de Duintuin in
Heemskerkerduin. Kinderen leren daar zaaien, oogsten, soep maken enz.. Mail naar
NME@odijmond.nl
13. Rondvraag: Ben wil een excursie van 2,5 uur organiseren voor de plant opa's en docenten bij NUON
Centrale. Wanneer je met Ben mee wilt, mail dan naar Cindy@evelaer.nl met je volledige naam,
geboortedatum zoals vermeld staat in je paspoort of rijbewijs.
14. Datum volgende vergadering: Dinsdag okt 2018

