ik deel

GOEDE VOORBEELD FICHE
SAMEN SMULLEN VAN DE OOGST

ALGEMENE INFO
Doelgroep: Leerlingen basisschool
Grootte groep: De hele school & ouders

Leeftijd: 2,5 – 12 jaar
Duur van de activiteit(en): 1 namiddag

STAP VOOR STAP

vooraf

Organisatoren (wie + aantal): 2 leerkrachten
Tijdsinvestering: zeer weinig   weinig matig veel

zeer veel

Startbudget: geen weinig matig veel zeer veel

de activiteit

Natuurslimme kinderen hebben in het voorjaar hard gewerkt om een prachtige moestuin
aan te planten. Na deze goed te hebben verzorgd werd het tijd om te oogsten. Niet alle
groenten konden even vlug geoogst worden maar de radijsjes zorgden al gauw voor een
prachtige oogst.
Een namiddag met enkele Kriebelbeentjes (kleuters), Waterschrijvers (1ste graad) en Vuurvliegen (2de graad) in tuinlaarzen en voilà, een paar schalen radijzen zijn het resultaat. Nog
even spoelen en de kroontjes eraf snijden en het delen kon beginnen.
Een klein standje aan de inkom van de school en smullen maar, iedereen die zin had, kon
mee genieten.

‘ik deel’ is een initiatief van Ecolife, Studio Globo, Broederlijk Delen, MOS Vlaanderen en Internationaal Vlaanderen.
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resultaat
De moestuin wordt met veel plezier mee onderhouden door de verschillende klassen,
door natuurliefhebbende ouders en leerkrachten. De oogst wordt verdeeld met wie het
wil. We maakten ook verschillende potten soep, kruidenpizza’s, gezonde slaatjes en heuse
aardbeienconfituur met de oogst en alles werd gedeeld!
Natuurslimme kinderen zorgen voor gezellige en gezonde samenslimme momenten!

let op

Enkel met kinderen een moestuin runnen, is niet zo eenvoudig. Een paar helpende handen
van ouders met kennis van zaken zorgen voor een beter aanplantplan, de juiste planten op
de juiste plaats en het beste zaai- of plantmoment.
Het delen op zich zorgde voor geen enkel problemen. Smakelijk!

Extra tips?
Meer informatie over deelactiviteiten vind je op www.ikdeel.be .
Kijk ook eens naar de praktijkfiche “Eten Produceren”.
Contactgegevens school:
Naam: GO! Leefschool ‘t Zandhofje
Telefoonnummer: 034843448
Contactpersoon: Sabina Van Everbroeck

Gemeente: Zandhoven
E-mail: leefschool.zandhofje@sgr3.be

‘ik deel’ is een initiatief van Ecolife, Studio Globo, Broederlijk Delen, MOS Vlaanderen en Internationaal Vlaanderen.
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