
NIEUWTJES UIT DE SCHOOLTUIN IN DE HERFST 

In de schooltuin is nu duidelijk te zien dat het volop herfst is.  
De sandwichtuintjes en ook de paden zijn bedekt met bladeren van de hoge bomen naast de tuin. 
Dit zorgt voor een mooi beschermlaagje en is perfect voor het verbeteren van de bodem. De 
bodemdiertjes en schimmels in de grond verwerken het blad en zorgen voor voeding in de bodem. 
 
Wat voor werk is er de afgelopen weken door de kinderen in de tuin gedaan? 
Er zijn bloembollen gepoot. Het is een mengeling van narcissen, krokussen en blauwe druifjes. In het 
voorjaar zijn dat de eerste bloemen waar de bijen en hommels op kunnen gaan vliegen. Aan de 
voorkant van de tuin, grenzend aan het schoolplein, zijn we een strook aan het vrij maken voor wilde 
bloemen en nog meer bloembollen. 
De aardbeientoren was half ingestort. Veel 
aardbeien hebben we er dit jaar ook niet van 
geoogst. Daarom is de toren opnieuw, maar 
veel kleiner opgebouwd. In het midden is nog 
steeds plaats voor wormen, die plantenresten 
opeten en zorgen voor voeding voor de 
aardbeien. Tussen de stenen zitten holle 
plantenstengels, waar insecten kunnen gaan 
wonen. Kortom het is een 
aardbeien/wormen/insectenhotel geworden.  
Door de praktijkklassen zijn er egelhotels gemaakt. Het eerste egelhotel is al geplaatst langs het hek 

van het schoolplein. Daar zijn ook kleine egeltjes gesignaleerd. Belangrijk is om de egels lekker te 

laten genieten van hun winterslaap. Dus mooi met rust laten en kijken naar de bladerhoop mag 

altijd. 

Wat kan er nog geoogst worden uit de tuin? 
Zo lang het nog niet vriest kunnen we nog frambozen en Oost-Indische kers oogsten. Daarnaast is er 
nog volop rucola in de sandwichtuintjes. Door regelmatig hiervan af te snijden, groeit het weer aan 
en kun je nog een keer oogsten. Lekker op een boterham met pindakaas. Of maak van de rucola met 
walnoten een pittige pesto. Daarnaast is er 
regenboogkleurige snijbiet en een klein beetje 
boerenkool en palmkool. 
Tip voor de composthoop 
Aan het eind van de schooldag brengen heel 
wat kinderen het groente- en fruitafval naar de 
compostbak, achter in de tuin. Zo ontstaat er 
hele vruchtbare compostgrond. Helemaal 
super! 
Let er wel op dat er geen plastic of brood 
meekomt. Dit kan bij het plastic of restafval.  


