
De konijnenheuvel

Je mag nooit bovenop de konijnenheuvel tussen
de hekjes, maar deze maand mocht het één
keer voor groep 7. Eerst onkruid wieden. De
kaardebollen hebben we laten staan, want die
zijn zo mooi. Nadien hebben we het ingezaaid
met akkerranden zaad, dit is een mix van 16
soorten planten die veel bijen, hommels,
vlinders en vogels aantrekken. Dit hebben we
gratis gekregen van de Coöperatie Collectief
Hoeksche waard, brug tussen boer en
natuur. Zo hebben we na de zomervakantie
weer een bloeiende konijnenheuvel.

Eetbare bloemen

Je kunt natuurlijk niet alle bloemen eten, maar
in de schooltuin hebben we al een aantal
bloemen staan die je kunt eten, zoals de
bruine daglelie en de goudsbloem. Het is
best een beetje raar om te doen, maar de
meeste kinderen hebben de bloemen
geproefd en ze zijn hartstikke lekker. We
gaan volgend schooljaar nog meer bloemen
uitproberen. We hebben afgelopen week
weer nieuwe bloemen gezaaid, zoals
komkommerkruid, viooltjes en kamille. Deze
kunnen we dan na de zomervakantie gaan
proeven.

De kinderen is op hun hart gedrukt, dat ze alleen bloemen mogen eten, waarvan ze zeker
weten, dat het kan, want er zijn natuurlijk ook bloemen waar je ziek van kunt worden.

Oogsten



Dit is een heerlijke tijd in de moestuin. Je kunt van alles
oogsten, zoals tayberries, aalbessen, zwarte bessen,
kruisbessen, radijs, snijsla, tuinkers, peterselie, bieslook,
munt, rozemarijn, oleander en salie. De kruiden mochten
lekker mee naar huis en het fruit hebben we lekker snel
opgegeten.

Een hele bijzondere gast in onze schooltuin

Deze maand hadden we bezoek van een hele
bijzonder dier in onze schooltuin, de gewone
dwergvleermuis. Waarschijnlijk was de vleermuis
een beetje de kluts kwijt, want normaal gesproken
slapen ze overdag in spouwmuren en zijn dan
onzichtbaar. Ze worden na zonsondergang actief en
vliegen dan uit. Ze zijn zo klein dat ze makkelijk door
open voegen tussen bakstenen kunnen kruipen.

Ondanks zijn kleine formaat eet hij veel. Dat moet
ook wel, want vliegen kost veel energie. Hij eet
voornamelijk muggen, dansmuggen, schietmotten,
maar ook haften, gaasvliegen, nachtvlinders en
soms ook kevers. Hij kan in een nacht duizenden
muggen opeten en dat maakt hem een zeer nuttige
soort.

Muntwater

Groep 4 heeft ook kennis gemaakt met muntwater. Het recept is
heel makkelijk. Pluk een paar muntblaadjes, spoel ze schoon.
Doe de schone muntblaadjes in je beker en schenk er
kraanwater bij. Even in de tuin werken en daarna heb je heerlijk
muntwater.



Spelen met
natuurlijke
materialen

Je hebt een
schommel en een
boomstam.

Dan kun je
opeens met z’n
zessen
schommelen in
plaats van met
twee.

Dat is een echt
een feest.

Onkruid wieden

Naast het oogsten, moet er in deze tijd
ook veel onkruid worden gewied. Zeker
met de vele regen, groeit het als kool.
Maar halen we het onkruid niet weg, dan
kunnen de groenten in de moestuin niet
goed groeien. Dit is het minst leuke
werkje in de tuin, maar gelukkig kunnen
we het afwisselen met allerlei dingen
proeven in de tuin.

Zaadjes oogsten

Naast groente en fruit oogsten we ook zaad van bijvoorbeeld
bieslook. Dit laten we nu even goed drogen, zodat we later
onze eigen zaadjes weer kunnen zaaien.



Kamerplantjes stekken

De groepen 1 en 2 mochten kamerplanten stekken. We hadden al eerder dit jaar de
Jadeplant ook wel geldboom genoemd gestekt. Je kunt deze plant stekken door een takje
van de grote plant af te knippen en dit takje dan ik een glaasje met water te zetten. De
onderste blaadjes verwijder je dan, zodat ze niet in het water staan, dan gaan die blaadjes
namelijk rotten. Na een aantal weken komen er dan wortels aan. Nu was het tijd om ze in
een potje met aarde te zetten. Na de zomervakantie gaan we deze planten verdelen over
alle groepen, zodat er steeds meer echte planten in ieder klas komt te staan.

We hebben ook stekjes van de Moederplant, ook wel Saxifraga stolonifera genoemd. Dit is
een makkelijk te onderhouden kamerplant. De hangplant vormt hangdradige uitlopers
waaraan weer nieuwe plantjes groeien. Deze nieuwe plantjes hebben we in een potje met
aarde gepoot.


