Gebruiksaanwijzing voor de leerlingen voor instructies Vierkantemertuin.
Lees dit eerst door. Groenten en kruiden kweken is wat anders dan
heesters stekken, afrikaantjes zaaien en bloembollen planten.
Alles voor de tuintjes zit in de envelop; zaaizaden, plantuitjes, etiketten en plant- en zaaischema.
Bieslook zit er niet in.
De zakjes met zaaizaden kunnen 3 jaar lang worden gebruikt. Bewaren op een koele plaats is wel
belangrijk. (Steeds slechts enkele zaden uitzaaien is van belang. Het gewas komt anders
veel te dicht op elkaar te staan)
Hou het plant en zaaischema aan i.v.m. het wisselen van het gewas over de vakjes in de verschillende
jaren. Zo voorkom je ziekten in de gewassen.
1. Plant als eerste de bieslook (niet splitsen) en de plantuitjes (vrdelen over het vak) Plantuitjes
plant je in tegenstelling tot bloembollen niet onder de grond, maar er bovenop. Je drukt ze
met de hand zo diep dat het bolletje half in de grond zit.
2. Zaai daarna op dezelfde dag de tuinkers (ook wel sterrekers genoemd). Laat de kinderen in
het vakje een grote letter tekenen van de juf of meester en laat het halve zakje uitstrooien in
deze letter. Deze zaden moeten juist wel dik worden gezaaid dus. Na een week is de letter al
zichtbaar. Zaai niet dieper dan een halve cm.
3. Ook kun je de eerste dag de radijsjes zaaien. Laat de zaadjes afzonderlijk in geultjes van ½
cm diepte leggen en toedekken. Kinderen kunnen de afstand meten door steeds twee vingers
breed het volgende zaadje te leggen.
Hoe meer gewassen in april gezaaid, hoe groter de kans op een oogst nog voor de zomervakantie.
Op het zaai en plantschema staat steeds aangegeven dat je de zaadjes zaait in plekjes van 3 of 5.
Verdeel deze plekjes over het vakje.
Wortels moet je héél dun zaaien. Elk zaadje wordt een wortel. Uit een heel zakje kun je wel een
hele emmer wortels kweken. Dun zaaien dus.
Bietjes kun je per stuk in geultjes van ½ diep laten leggen en toedekken.

Pas in Mei kunnen de tomaatjes, dille en de boontjes worden gezaaid in verband met het risico van
bevriezen door nachtvorst. De tomaatjes zullen vermoedelijk pas na de vakantie geoogst kunnen
worden.
Vertel dat na het zaaien water geven bij droogte de belangrijkste verzorging is. Leg uit
hoe je water geeft. Voorzichtig met een gieter en niet met een harde plons of waterstraal
dus.
Je moet dus minstens 2 maal langkomen, 3 maal is gebruikelijk.
Zie verder: www.onzevierkantemetertuin.nl/de_gewassen.php
Voor vragen of opmerkingen kunnen de leerkrachten bellen of mailen met de Groene Welle in
Hardenberg en naar mij vragen.
Tel.: 038 4671120 (optie 4) (woensdag tot en met vrijdag)
Email: nugter@groenewelle.nl (alle dagen van de week)

