
 

Gaasperdam-schooltuinjournaal: welkom op de tuin!  

  

 

 

 

 

Beste leerkracht van groep 6, 

Wat fijn dat bijna alle leerlingen al kennis hebben gemaakt met de schooltuin waar zij gaan 

tuinieren. Om de leerlingen extra schooltuinervaringen te geven, maken we in 2022 bijna 

elke maand een schooltuinjournaal. Daarmee informeren we jou als leerkracht en ook de 

ouders over wat komen gaat aan thema’s, speciale activiteiten en bieden we extra 

opdrachten aan. 

In het vorige journaal hebben we je geïnformeerd over hoe je de schooltuin-museumles in 

het Rijksmuseum kunt reserveren. Mis die niet! 



Het volgend journaal sturen we op 16 februari.  

 

INSPIRATIE VOOR TIJDENS DE LES 

Filmpje voor tussendoor 

Vlieg met ons mee! 

 

Een korte clip over hoe de schooltuin groeit en groeit. Een vooruitblik! 

 

 

 



Herhalen, de kracht van het leren 

Je kunt deze woordposters printen en ophangen in het lokaal. Zie bijlage 

• Tuineren 

• tuingereedschap 

• tuinafmeting 

 

Begrijpend lezen over schooltuinieren voor in de klas 

• Leestekst 'Planten op de schooltuin'. Zie bijlage 

•  Uitleg voor jou als leerkracht. Zie bijlage 

 

Hoe zag de schooltuin er vroeger uit? Ontdek het op groeistad.nl 

 

Elke schooltuin heeft een geschiedenis en die vind je op Groeistad. Wat is het verhaal van 

de tuin waar jij met je klas heen gaat? Duik samen met je leerlingen in de rijke historie van 

de Amsterdamse schooltuinen. Tientallen foto’s en verhalen over de geschiedenis van de 

Amsterdamse schooltuinen staan op de kaart. Naast deze verhalen vind je kant-en-klare 

schooltuinlessen op de site, waarmee je in de klas aan de slag kunt. Deze sluiten aan bij de 

lessen op de schooltuin. De kinderen kunnnen zelf de ontwikkeling van hun eigen tuin 

vastleggen en pinnen op de kaart. Op deze manier gaat er niet alleen in de schooltuinen 

van alles groeien, maar ook online! 

Groeistad is een digitale kaart van Amsterdam die gevuld is met informatie over 

architectuur, archeologie, buitenkunst, verhalen, monumenten en museumstukken. Wil je 



Groeistad ook bij jou in de klas kunnen gebruiken en heeft jouw school nog geen account? 

Meld je school dan aan via de site. 

 

Dier onder de loep! 

 

De egel 

• Egels zijn de oudste, nog steeds levende zoogdieren op aarde. 65 miljoen jaar 

geleden leefde Litolestes al op aarde, de oudste voorouder van de egel. 

• Een volwassen egel heeft ongeveer 6.000 tot 9.000 stekels op zijn rug en zijkanten. 

• Een egel kan wel 10 jaar oud worden. 

• De egel is het enige zoogdier in Nederland dat zich helemaal kan oprollen. 

• 18 uur per dag rust een egel, de andere 6 uren is hij onderweg. Hij is meestal actief 

tussen 18.00u en 20.30u. 

• 100 hectare groot (wel 200 voetbalvelden) is het territorium van een mannetjesegel. 

De vrouwtjes leven in een veel kleiner gebied van ongeveer 30 hectare (60 

voetbalvelden). 

• 6 maanden lang kan de egel overleven zonder voedsel. Voor zijn winterslaap 

kweekt hij een dikke vetlaag, die hem tijdens de koude periode genoeg energie 

geeft. 

Wil je weten hoe je egels kunt helpen? Ga naar www.egelbescherming.nl   

Hier een filmpje over egels. 



 

Kleur de schooltuin! 

In de bijlage vind je een kleurplaat van de schooltuin. Print deze op A3- of A4-papier. Zo 

kunnen de kinderen lekker kleuren en zien ze hoe de schooltuin eruit ziet. Zo verbinden ze 

zich meer met de plek waar ze dit jaar veel gaan komen. 

 

INSPIRATIE VOOR THUIS 

Hoe maak je een naambordje? 

 

In dit filmpje leggen juf Dieuwertje en meester Kees uit hoe je het beste een naambordje 

voor de tuin kan maken. De uitleg staat ook in het werkblad (zie bijlage). Het bordje maken 

kan op school of thuis. De kinderen moeten hun bordje de eerste buitenles meenemen naar 

de tuin, eind maart/begin april. Veel plezier met kijken en bouwen!  

 

Eet smakelijk! 

 

 



 

In de bijlage vind je een smakelijke tip van juf Dieuwertje. Deze kun je doorsturen aan de 

ouders.  

 

Zelf een speurtocht maken 

 

De kinderen hebben de schooltuin beter leren kennen door een speurtocht en/of via 

opdrachten. Leuk om ze zelf een speurtocht in hun eigen buurt te laten maken (zie bijlage). 

 

Doe mee! 

28 t/m 30 januari 2022 Tuinvogeltelling thuis of in de klas 

 

Tot snel op de schooltuin! 

Met vriendelijke groeten van het Gaasperdam-schooltuinteam 

 

   

 

 


