
Nieuws uit de moestuin

Oogsten in de winter

Ja, dat kan in de moestuin op school. Onder een dik pak

sneeuw zie je stukjes boerenkool uitsteken. Van boerenkool

wordt vaak gezegd, dat de smaak pas echt goed is als er

een nacht vorst overheen is gegaan. Dit is goed gelukt dit

jaar! De reden is, dat de koude ervoor zorgt, dat de plant

extra suikers aanmaakt. Hierdoor smaakt de boerenkool

nog lekkerder.

Groep 5 heeft eerst zelf de boerenkool in de moestuin geoogst. In de keuken van school

hebben we de krulletjes van de boerenkoolbladeren afgeknipt. De dikke nerven hebben

we laten zitten, deze smaken namelijk minder lekker. De kinderen hebben ook allemaal

een aardappel geschild met een dunschiller. Dat lijkt makkelijker dan het is, maar met

wat hulp, tips en trics lukte het heel goed. Ze hebben het super knap gedaan, want aan

het eind hadden we voldoende aardappelen om er een heerlijk stamppot van te maken.

Om het geheel nog lekkerder te maken en het proeven makkelijker te maken hebben ze

ook nog 2 worstenbroodjes mogen maken.

Aan het einde van de schooldag was alles klaar, zodat ze hun eigen maaltijd zelf konden

proeven. In ieder geval één hap stamppot boerenkool met rookworst en daarna mag je

de worstenbroodjes opeten. Veel kinderen waren verbaasd hoe lekker het was. Wat je

zelf mag telen en klaarmaken smaakt natuurlijk super lekker. Er waren zelfs kinderen,

die na vier porties boerenkool nog boerenkool mee naar huis hebben genomen in hun

brooddoos.

Hierbij een link met het recept om thuis ook boerenkool stamppot te kunnen maken.

https://docs.google.com/document/d/1elxSVP-OlJf0AXL6LSdVeaw0bEgvub1QMned_pzxHyM/edit?usp=sharing


Eetbare steentjes maken oftewel pepermuntjes

Eerst mogen de kinderen voelen en ruiken aan de muntplant

om te kijken of ze kunnen raden wat voor plant het is. Het

was heel duidelijk, want al snel werd tandpasta en pepermunt

gezegd.

We hebben eerst zelf poedersuiker gemaakt met de

keukenmachine, daarna de suiker afwegen en water en een

paar druppels pepermunt olie toevoegen. Iedereen mocht om de beurt het mengsel door

elkaar mengen. Van het mengsel hebben we balletjes gemaakt en veel hartjes.

Na een aantal uur in de koelkast zijn ze goed hard en klaar om op te eten. Al hadden

sommige kinderen daar geen moeite mee, om dat al tijdens het maken te doen.

Hierbij de link van het recept

Jadeplant/geldboom en graslelie stekken en stokrozen
zaaien
Op een regenachtige dag hebben we stokrozen gezaaid. Één

potje voor thuis en één voor op school.

De stokroos is een plant voor buiten. De potjes met zaadjes

moeten voorlopig goed vochtig worden gehouden, zodat de

zaadjes kunnen ontkiemen en verder gaan groeien. Zodra de

plantjes wat groter zijn gegroeid, kunnen ze worden gepoot in een grotere pot. Na 15

mei mogen de plantjes naar buiten. Succes!

Naast het zaaien hebben we ook nog een Jade plant, ook wel geldboom genoemd,

gestekt. Deze stekjes blijven op school, zodat we in elke klas een paar planten kunnen

neerzetten.

De kinderen vanaf groep 5 hebben ook nog een graslelie gestekt. Dit is een

(slaap)kamerplant. Deze stekjes moeten in het begin ook goed vochtig worden gehouden,

zodat de worteltjes kunnen gaan groeien.

In deze link staat informatie over de stokroos

In deze link staat informatie over de graslelie

https://drive.google.com/file/d/14AEsMCCIK3-DYQwLy_DSeop71WftGEo5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bWoP9_7YZF0SrTiB08RywxCZ-9qewdCB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jn19X6IN0mB-Sj8XnR4UvT1HjRCAlzBt/view?usp=sharing


Uitslag vogeltelling

Onze uitslag van de vogeltelling wijkt af van die

met de landelijke telling. Zie hieronder de

resultaten:

Uitslag vogeltelling Hoeksteen:

1. zwarte kraaien

2. meeuwen

3. eksters

4. koolmees

5. mussen

6. ekster

7. merel

8. houtduif

Uitslag vogeltelling landelijk:

1. Huismus

2. Koolmees

3. Pimpelmees

4. Merel

5. Vink

6. Kauw

7. Roodborst

8. Ekster

9. Houtduif

10. Turkse tortel

Het sneeuwklokje

Januari en februari zijn de maanden van de sneeuwklokjes. Voor iedereen die uitkijkt

naar het voorjaar geven ze alvast een sprankje lentebloei.

De wetenschappelijke naam Galanthus nivalis is afgeleid van de Griekse woorden 'gala',

dat melk betekent, en 'anthos', dat staat voor bloem; nivalis (Latijn)

betekent sneeuw.

Een vrij onbekende manier om meer sneeuwklokjes op het erf te krijgen,

is door zaaien. Zodra de groene zaaddozen geel worden, iets opengaan

en de steeltjes naar de grond buigen, wordt het tijd om te verzamelen.

Zaai meteen en direct in de grond.

Zaaddozen van sneeuwklokjes.



In de natuur helpen mieren een handje bij het verspreiden van

sneeuwklokjes. Aan het zaad zit een 'mierenbroodje': een wit, zoet

uitgroeisel dat mieren graag aan hun larven voeren.

Zaailingen van sneeuwklokjes.
Je kunt de pollen ook vermeerderen door ze te delen.

Graag willen wij op school sneeuwklokjes gaan zaaien. Wie kan ons

helpen aan zaad voor dit experiment? De zaadjes mogen in de

tuinkast bij de moestuin worden neergelegd of aan de juf geven.

Alvast bedankt.

Wetenswaardigheden

In de vorige nieuwsbrief stond deze oude weerspreuk: is februari guur en koud, dan

komt er een zomer waarvan je houdt. Dat is een mooi vooruitzicht, na de vorst van

vorige week!

Maart is de 3e maand van het jaar en heeft 31 dagen. Andere namen voor maart zijn

lentemaand, buienmaand, guldenmaand en dorremaand. Maart komt van Mars, de

Romeinse god van de oorlog. De oude Romeinen dachten dat maart, of zoals zij deze

maand noemde; Martius, een goede maand was om oorlogen te beginnen. Zij dachten dat

het geluk zou brengen. De Joodse benaming voor maart is Nisan. De sterrenbeelden van

maart zijn Vissen en Ram. Maart begint in gewone jaren op dezelfde dag van de week als

februari, en alle jaren zoals november.

Weerspreuken van maart:

● Maart roert zijn staart.

● Maartse buien, die beduien, dat de lente aan komt kruien.

● Komt men in maart onweer tegen, dan krijgt men in juli regen.

● Donder in maart, vorst in april.


