‘We gaan de tuin versieren’
Onderwijs is de basis voor je latere loopbaan en dat begint al in het primair
onderwijs. De periode van 4 tot en met 12 jaar is cruciaal voor de vorming van
kinderen. Dus is het een goed idee om ze dan al te laten kennismaken met groen.
Leerkrachten van de Hogeven in Warmenhuizen bestelden een lespakket van
Bulbs4kids. Greenity was erbij toen de bollen de grond in gingen.
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H

et is gezellig druk in het klaslokaal van juf
Hiske, die lesgeeft aan groep 6, want juf
Claudia en haar kinderen van groep 3 zijn ook
aangeschoven. Vandaag gaan ze samen aan de
slag met het lespakket van Bulbs4kids. “Mijn schoonouders hebben een bollenbedrijf en in de zomermaanden
helpen wij daar ook wel eens mee, met bollen pellen en
zo”, vertelt Hiske. “In deze regio worden best veel bollen
geteeld en het leek me leuk om de kinderen daar wat
meer over te leren.” Ze begint de les met een serie foto’s
van de verschillende werkzaamheden op het bollenbedrijf van haar schoonouders. Ze stelt de kinderen vragen
over de foto’s: ‘Wat gebeurt hier?’ ‘Waarom denk je dat
ze dat doen?’ De kinderen doen enthousiast mee.

DIEP PLANTEN
Ze sluit de korte presentatie af met een filmpje over het
planten van bollen. Dat de bollen ‘met hun kontje in de
grond’ geplant moeten worden levert een aanstekelijk
gegiechel op. En dat blijft ook hangen, blijkt als we
later een ronde door de klas maken. “Je moet de bollen
diep planten en met hun kontje naar beneden. Anders
groeit de bloem de grond in. En je moet ze niet tegen
elkaar aan planten, dan hebben ze geen ruimte om te
groeien”, weten de kinderen naderhand te vertellen. De
kinderen van groep 6 werken samen met de kinderen
van groep 3 in het lesboekje. Sommige kinderen blijken
al wat meer te weten over bloembollen. “Ik ben bij het
Land van Fluwel geweest. Dus nu weet ik dat er heel
veel mooie soorten tulpen zijn. En dat ze in de kou
moeten groeien. Daarom plant je ze in de herfst.”

PLATGEWALST
Dan is het tijd om naar buiten te gaan. “We gaan de
tuin versieren”, roept een van de kinderen blij. Juf
Hiske vertelt: “Ik vind het leuk om de kinderen ook iets
mee te geven over planten en bomen en daar gebruiken
we de tuintjes op het schoolplein voor.” Om te voorkomen dat het vers aangeplante groen weer wordt platgewalst door spelende kinderen, heeft ze onlangs met een
groepje kinderen houten paaltjes om de perken heen
gezet. “Zo hebben we een mooie plek gecreëerd waar
we de bollen kunnen planten. Daar kunnen ze rustig
tot bloei komen. Ik kijk nu al uit naar het voorjaar.”

WATER
De kinderen gaan in groepjes aan de slag met het bollenpakket dat door Bulbs4kids is geleverd. Keurig spitten
ze met de bijgeleverde schepjes een gat in de grond,
waar het bolletje met de wortels naar beneden in wordt
gelegd. “Is dit diep genoeg juf ?” De kinderen nemen
hun taak serieus. Het puntje van de bol wijst naar boven,
zoals ze in het filmpje hebben geleerd. “Anders groeit
hij de grond in, dan hebben wij er niks aan”, weten de
kinderen inmiddels. “Moet er geen water bij, juf ?”, komt
een van de kinderen vragen. “Waar denk je dat dat water
vandaan komt”, stelt juf een wedervraag. “Oh ja, de
regen.” Stuk voor stuk krijgen de bollen een plek in de
schooltuin. Over waarom dit nou zou leuk is om te doen,
zeggen de kinderen: “Omdat dit iets is wat we buiten
kunnen doen”, en: “Hierdoor gaat de natuur leven.”

Gratis bollenpakket
Bulbs4kids laat basisschoolkinderen via gratis lespakketten kennismaken met
de natuur, en dan met name bloembollen. Klassen kunnen zich hiervoor aanmelden via bulbs4kids.nl. Dan ontvangen ze lesboekjes, schepjes en verschillende soorten bloembollen. Anne Verdoes van initiatiefnemer iBulb vertelt hierover: “Als je kinderen nu al leert om in het najaar bloembollen te planten, heb
je kans dat ze het later ook zelf gaan doen. Bovendien komen ze na het planten vaak met enthousiaste verhalen thuis. Die kunnen aanstekelijk werken,
waardoor ouders in hun eigen tuin ook bollen gaan planten met de kinderen.”
Bulbs4kids heeft een meerledig doel, stelt Verdoes. “Het is een educatief programma en tegelijkertijd een mooi promotiemiddel met een onderliggend commercieel doel. Natuurlijk hopen we dat dit uiteindelijk een positieve impuls
geeft aan de verkoop van bloembollen. Bovendien leveren de plantmomenten
met kinderen altijd mooie, gratis publiciteit op omdat scholen erover publiceren
in hun eigen nieuwsbrieven en omdat lokale media het oppikken.” Een nieuwe
ontwikkeling is dat retailers Bulbs4kids aangrijpen om iets te doen voor hun
omgeving en een bollenplantmoment te organiseren voor de kinderen van hun
klanten. “Onze leden zijn met een aantal retailers in gesprek over hoe ze dat
zouden kunnen aanpakken. Daar liggen ook mooie kansen.”
6 december 2019

6 december 2019

40-41 onderwijs.indd 41

6 december 2019

41

02-12-19 10:09

