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Beste leerkracht, 

Jonge kinderen hebben vrijwel altijd een grote belangstelling voor de natuur. Ze zijn 

nieuwsgierig, verwonderen en verbazen zich en willen er graag veel van weten. Toch is de 

informatie die ze thuis en op school krijgen aangereikt vaak heel bescheiden. Zo maken ze de 

seizoenen, zoals deze in landbouw en tuinbouw gevoeld worden, vaak niet of nauwelijks 

bewust mee. De belangstelling is er zeker, maar het komt er kennelijk niet van. Met de 

werkelijke groenbeleving van kinderen is het dan ook vaak droevig gesteld. 

Een van de eenvoudige en voor de hand liggende activiteiten is het aanleggen van een 

minituintje thuis. Voor scholen is er de mogelijkheid om projectmatig met ons mee te doen. 

De voorbereiding kan minimaal zijn. Hieronder staat een brief klaar om de leerlingen mee 

naar huis te geven. Er in de klas over praten, de brieven uitdelen, weer verzamelen en 

bestellen en een week later de zaden uitdelen: dat is alles! Daarna gaan de kinderen thuis 

aan de slag. Er is voor hen daarbij een keurige handleiding beschikbaar. En zo beleven ze dan 

hun eigen tuinseizoen. Op school kunt u er regelmatig even over praten en de verwondering 

meemaken. 

Via deze weg draagt de school ook weer een stukje bij aan een veelzijdige natuurbeleving 

van jonge kinderen.  

Benut de onderstaande brief – en pas deze desgewenst op uw situatie aan. 

Het team van OnzeNatuur.nl 

www.groenbeleving.nl 
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Wie heeft zin in lekker eten uit eigen tuin? 

Speciaal voor kinderen en andere beginnende groenteverbouwers is er de vierkantemetertuin. Het 

kan een klein bijzonder stukje van de “gewone tuin” zijn, of in de vorm van een aparte bak op terras 

of balkon. De vierkantemetertuin is groot genoeg om af en toe iets uit te eten, maar klein genoeg om 

het overzicht te houden. Deze compacte tuin past overal! Bovendien zijn de soorten groente en het 

zaaiplan er helemaal op afgestemd om zeer weinig onderhoud uit te hoeven voeren. 

 

In samenwerking met www.onzevierkantemetertuin.nl kunnen we onze leerlingen een aantrekkelijk 

zadenpakket aanbieden. Bovendien is op deze website een goede handleiding te vinden. En hebt u 

geen zin in zagen, bij veel bouwmarkten is een bouwpakket voor de vierkantemetertuin voor 10 tot 

20 euro verkrijgbaar. (Let wel op de hoogte van de bak. Die moet minimaal 25 cm zijn. Plaats er 

eventueel 2 op elkaar!) 

 

Wilt u thuis ook meedoen? Dan krijgt uw zoon of dochter zaden voor groenten en bloemen mee voor 

thuis. Daarnaast voegen we los een aantal pronkbonen en naaldbonen toe. Als u dat thuis zelf nog 

aanvult met een kleine aardappel en een sjalotje, kleine ui of een paar knoflookteentjes, dan 

ontstaat toch een prachtig beginnerstuintje! 

Het pakket met alleen maar erkende en gekeurde kwaliteitszaden kost 4,95 euro per leerling 
en bevat: 

 Radijs  
 Rode bietjes 
 Ronde worteltjes  
 Tuinkers 
 Goudsbloemen  
 Lathyrus. 
 Pronkbonen (hoge oranje bloeiende klimmers) * 
 Naaldbonen * 

(* = ca. 6 stuks per leerling; pronkbonen lijken op snijbonen, naaldbonen zijn fijne sperziebonen) 

Geef deze brief ingevuld even vlot mee terug naar school. Onderaan staat de sluitingsdatum. Daarna 

bestellen we de zaden.  

Naam:  

Klas: 

Inleveren: uiterlijk op  

http://www.onzevierkantemetertuin.nl/

