Observeer en noteer hier wat in je schooltuin leeft en
maak gretig gebruik van de vele tips en activiteiten.

Deze schooltuinplanner wordt ingevuld door:
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temperatuur

Maandag

… vulde deze pagina in.

Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
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C°
C°
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C°
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Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Radijsjes zaaien
om mee te beginnen
Begin je schooltuin met een
kleine vingeroefening in tuinieren.
z.o.z.

Het verhaal van de week
Schrijf, teken, fotografeer, knip, plak, … hier de meest opvallende belevenissen uit jullie moestuin.

www.plattelandsklassen.be
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Radijsjes zaaien
om mee te beginnen

Week

35

Iedereen kent radijzen. Rood en
rond of ovaal, geel, wit of wit met
rood. Zoveel kleuren, zoveel smaken.
Begin je schooltuin met een kleine
vingeroefening in tuinieren.

Radijsjes zaaien in een bakje
Kies in dit geval voor een radijzenras dat in de winter gezaaid wordt.
Na een week verschijnt het eerste blaadje en zijn na vier weken kan je
radijzen oogsten.
Wat heb je nodig?
• zaaizaad,
• ondiep bakje,
• gieter,
• potgrond,
• schepje.
Voorbereiding?
Verzamel bakjes uit recyclagemateriaal (zijn geschikt: plastieken
schaaltjes, vlootjes, isomo schaaltjes). Prik onderaan veel gaatjes om het
overtollige gietwater af te voeren. Zorg daarom ook voor waterdichte
schaaltjes om te vermijden dat water wegloopt.
Hoe zaaien?
• Vul het bakje met potgrond tot op 1 cm van de rand.
• Verdeel de zaden over het bakje. Zaai niet te veel in 1 keer. Het is niet
nodig het hele pakje meteen op te gebruiken, tenzij je alles tegelijk
wil oogsten.
• Zet het zaaibakje in een grotere lage bak die je vult met water. De
grond in de zaaibakjes kan zo het water opslorpen zodat de zaden
voldoende vocht krijgen om te kiemen. Het is dan ook niet meer nodig
om langs boven water te geven.

De schooltuin
Hey wat zie jij bruin!
Tsja… dat komt van ‘t werken
in de tuin
Goh wat ben jij fit!
Wel… ‘k heb al flink wat
gespit!
Jesus wat eet jij gezond!
Euh… ik haal het hier
rechtstreeks uit de grond
Nou als dat zo zit
Maak mij dan ook maar lid
Van je schooltuin,
Want ‘k heb zin
in lessen met pit!

Pas deze zaaimethode voor radijsjes ook toe voor
groenten of bloemen met (hele) fijne zaden.
Het is moeilijk om dunnetjes en regelmatig te zaaien.
Vaak worden deze zaden gemengd met zand om het
uitstrooien te vergemakkelijken.
http://www.landelijkegilden.be/Home/Schooltuin/
Klik op: Voor deelnemers > Het ideale maatje > radijs
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