
 

 

 

 

 

 

 

Suggesties voor activiteiten om als school/ondersteuner  

te laten zien dat je meedoet aan de Week van de Schooltuin 

 

Tussen 22 en 26 mei zetten we met elkaar de schijnwerpers op het schooltuinieren, in de 

schooltuin, op het schoolplein of in de klas. Dat willen we natuurlijk aan zoveel mogelijk 

mensen laten weten. Wat kun je daarvoor doen? Hieronder vind je een aantal suggesties.   
 

- Poster voor het raam hangen ‘Wij doen mee aan de Week van de Schooltuin’ (zie 

poster in de Toolkit) 

- Vooral veel foto’s delen via sociale media met #WeekvandeSchooltuin #Alliantie 

Schooltuinen. Zo kunnen wij de foto’s vinden en delen via onze kanalen. 

- Zaadjes tellen (alternatieve rekenles)  

- Zaadjes zaaien  

- Kinderen hun voorletter laten zaaien met tuinkers 

- Maak een soort 'puzzel' waarbij kinderen verschillende zaadjes moeten koppelen aan 

de groenten die er uitgroeien. De reacties spreken voor zich: de meeste kinderen 

verwachten niet dat bepaalde groenten uit bepaalde zaadjes groeien en dat het 

allemaal zo verschillend is. En dan werken met de echte zaadjes om te voelen, 

ervaren en met loepjes even écht te kijken 

- Zaaien in wc-rolletjes met aarde, deze tegen elkaar aan in een teiltje met een laagje 

water zetten in de klas. Later de plantjes uitplanten in de schooltuin of in het 

openbaar gebied of schoolplein 

- Klassefoto bij de moestuin maken 

- Leukste/ lekkerste meimaand-recept (salade?) 

- Grootste radijs of andere groente (een ‘joekel’) 

- Bloemen zaaien tussen tegels op het schoolplein; makkelijke bloemen zoals 

goudsbloem, stokroos, Moet er over de tegels nog gelopen kunnen worden? Dan 

lage soorten die robuust zijn, zoals kruiptijm, klaver (witte), madelief 

- Gemeenteraad/ wethouder (bijtijds) uitnodigen voor een bezoek/ laten meedoen aan 

zaaien (zie uitnodiging in Toolkit) 

- Ouders uitnodigen / laten meedoen aan zaaien (zie uitnodiging in Toolkit) 

- Persbericht sturen met uitnodiging voor een interview of reportage (zie persbericht in 

Toolkit) 

- Open dag voor de buurt 

- Fietstocht langs schooltuinen 

 

Veel succes en inspiratie gewenst! 

En vergeet niet om foto’s te maken en te delen van jouw activiteiten! 

 

 

 


