Naam van de school

Wat

Het is winter! Ook al groeien er nog maar weinig
planten, toch zijn er al klusjes te doen. Dit is een
goede tijd om hekjes en schuttingen te repareren
en plannen voor de komende maanden te maken.
Wees voorbereid op kou en bescherm daarom
wintergevoelige planten door deze bijvoorbeeld
af te dekken. Houd bij beter weer rekening met het
komende voorjaar door alvast wat op te ruimen.
Wil je dit jaar grote aanpassingen doen?
Neem dan contact op met een hovenier om
samen plannen te maken.

Wat

Leuk om te doen in ja
nuari:

û Sneeuwpoppen maken.
û Hang voedsel voor vogels op

, dan
kunnen zij eten en leren
leerlingen
verschillende vogels kenn
en.
û Doe mee aan de Nationale
Tuinvogeltelling.

Wat

Checklist januari

Elke dag

Wie

Elke week

Deze maand

Wie

Wie

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo

Wat

Voorzichtig komen de eerste krokussen boven de
grond en worden de dagen weer langer. Ondanks
dat kan het in februari soms kouder zijn dan in
januari. Slim dus om planten extra in de gaten te
houden, zodat ze deze periode overleven. Wil je in
het voorjaar of de zomer nieuwe bollen planten?
Vergeet deze dan niet te bestellen.
In maart is het weer NL Doet, wil je daar aan mee
doen, start dan in februari met de voorbereidingen.

Wat

Checklist februari

Elke dag

Wie

Elke week

Wie

Leuk om te doen in
februari:

û Hang nestkastjes voor vo
gels op.
û Zaai in de klas alvast de ee

rste
eenjarige zomerbloemen
in
kweekbakjes en -potjes
.
û Laat ergens in een vergete
n hoekje
een bos brandnetels sta
an. Hier
komen veel vlinderrups
en op af,
zodat je deze zomer ve
el vlinders op
je schoolplein hebt.

Wat

Deze maand

Wie

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo

Wat

Checklist maart

Elke dag

Wie

art:
Leuk om te doen in ma

û Knip dorre de
In maart wordt het
enschaar.
planting af met een hegg
be
warmer en komt al het
s en laat ze
Knip alles in kleine stukje
groen na een donkere
nisch
liggen, zodat het als orga
grond.
winter weer helemaal tot
materiaal verteert op de
melnest.
leven: de lente is in zicht!
û Maak een eigen hom
sief en wel
In maart kan je al diverse
Hommels zijn niet agres
van bloemen.
groenten zaaien, zoals
goed voor de bestuiving
spinazie, komkommer, sla,
wortel, radijs, paprika en
û Doe mee aan Nationale Bo
omfeestdag en plant een boom
tomaten.
op het plein.
û Doe mee aan NL Doet en
Let in maart op het
werk
ge
za
m
en
lij
k
aa
n
he
t opknappen van
onkruid. Veel zaadjes
jullie schoolplein.
hebben gewacht op de
eerste zonnestralen en ze
hebben geen warm weer
nodig om hard te groeien. Wees er snel
bij, dan wordt onkruid nooit een
probleem en heb je er
later weinig last van.
len van de vaste

Wat

Wat

Elke week

Deze maand

Wie

Wie

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo

Wat

In april geniet de natuur langzaamaan weer van
langere dagen. De vogels maken nestjes en veel
dieren worden wakker na een lange winterslaap.
Kortom, het seizoen is weer begonnen en er is
genoeg werk te doen. Zo komt vanaf april het
maandelijks onderhoud weer om de hoek kijken.
Houd het snoeiwerk goed bij en eventueel ook het
maaien van het gras. April is een mooie maand om
de beplanting goed te bemesten, want de planten
nemen rond deze tijd voedingsstoffen optimaal op.

Wat

Checklist april

Elke dag

Wie

Elke week

Wie

Leuk om te doen in april
:

û Wil je een kruidentuin aanlegg

en?
Dan is het nu het juiste mo
ment.
û Maak zaadbommen van aard
e met
gemixte (bloemen)zaden,
klei en
potgrond.
û Maak een bijenhuis of insecten
hotel voor op jullie schoolpl
ein.

Wat

Deze maand

Wie

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo

Wat

Mei is aangebroken, zonder jas naar buiten! De
vogels zijn druk in de weer: ze maken nestjes en
leggen eitjes. Kleurige bloemen maken alles tot
een ﬂeurig geheel. Controleer of planten de
winter goed zijn doorgekomen en besteed
aandacht aan de moestuin. Mei is de tijd van
onkruid wieden, het
laatste zaaiwerk en
i:
Leuk om te doen in me
misschien kan je de
r de goot
Plaats een regenton onde
û
eerste worteltjes of
t
of regenafvoer zodat je he
bietjes al oogsten.
en.
regenwater op kunt vang
water
Ga je de heg, struik of
Gebruik dit gratis natuur
en niet
klimplant snoeien,
(alleen!) voor beplanting
controleer dan eerst of er
om mee te spelen.
geen nesten in zitten.
Ontdek je er een, neem
û Op het schoo
lplein leven
dan afstand en wacht met
allerlei diertje
s. Welke
snoeien tot de vogels zijn
kunnen jullie
vinden?
uitgevlogen.
Tijden
s een buitenle
s
kan je diertje
s voorzichtig
vangen en be
kijken,
bijvoorbeeld
in een
loeppotje.

Wat

Wat

Checklist mei

Elke dag

Wie

Elke week

Deze maand

Wie

Wie

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo

Wat

Zon, blauwe luchten… Het is juni! Deze maand
vraagt vooral de moestuin veel aandacht. Misschien
kun je al wat groente en fruit oogsten om van te
eten. Een composthoop kan door het warme weer
makkelijk uitdrogen, zorg ervoor dat de hoop
vochtig blijft. Gooi er regelmatig een emmer water
op. Met de zomervakantie in aantocht is het ook
handig om na denken over
wie in die tijd jullie schoolLeuk om te doen in juni:
plein in de gaten kan
û In juni is er Buitenspeeldag en
houden.
Modderdag. Leuke momenten om
Wied regelmatig onkruid,
iets op het plein te organiseren.
maar wees niet al te
û De Nachtvlindernacht vindt ook
plaats in juni: spannend om in het
rigoureus want zaailingen
donker op zoek te gaan naar
van vorig jaar komen
nachtvlinders.
ondertussen ook op.
û Alles op het schoolplein groeit en
bloeit, ga daarom in de tekenles
naar buiten en teken wat je ziet!

Wat

Wat

Checklist juni

Elke dag

Wie

Elke week

Deze maand

Wie

Wie

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo

Wat

Het is hartje zomer en het
Leuk om te doen in juli:
eind van het schooljaar
û Maak met leerlingen een
komt eraan. Oogst deze
windmolen of vogelverschrikker
maand al zoveel mogelijk
om vogels op gepaste afstand van
uit de moestuin. Kruiden
de moestuin te houden.
kunnen de komende
û Slakken zijn misschien niet de
weken geoogst, gedroogd
beste sprinters, maar een
racewedstrijdje is zelfs met
of ingevroren worden.
slakken spannend!
Pluk, knip of snij ze ’s
morgens vroeg, dan geuren
ze het meest. Ga daarnaast gewoon door met
onkruid wieden en schep af en toe de compost om,
om het composteringsproces te versnellen.
Ga je besproeien? Gebruik water dat je opvangt in
een regenton en sproei in de vroege ochtend of in
de namiddag. Waterdruppels hebben
namelijk de werking van een
vergrootglas. Door de zon ontstaan er
brandplekken en water verdampt
gedurende de middag meteen.

Wat

Wat

Checklist juli

Elke dag

Wie

Elke week

Deze maand

Wie

Wie

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo

Wat

Ondanks dat augustus bekend staat als een warme
maand neemt de groei en bloei al langzaam af.
Het is vooral tijd om groenten te oogsten, na de
vakantie veel onkruid te wieden (onkruid gaat
helaas niet op vakantie) en extra te sproeien als het
warm is. Het is overigens beter om eens per week
een aantal uren te sproeien dan dagelijks een
kwartier. Staan er struiken met bloemen?
Verwijder de uitgebloeide bloemen, dat geeft bij
sommige soorten een tweede bloei.

Wat

gustus:
Leuk om te doen in au
û Eind augustus is de

Nacht van de

Vleermuis.
jaar aardbeien
û Willen jullie volgend
de tijd
op het plein? Augustus is
ntjes in de
om nieuwe aardbeienpla
grond te zetten.

Wat

Checklist augustus

Elke dag

Wie

Elke week

Deze maand

Wie

Wie

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo

Wat

Het schooljaar is weer begonnen, Leuk om te doen in september:
net als de nazomer. De dagen
û Kunnen jullie groenten oogsten?
zijn vaak nog lekker warm en
Kijk of je hiermee op school zelf
’s ochtends ligt er een mooie
soep kunt maken.
dauw op de natuur. Na de
û Grijp de landelijke Burendag aan om
de buurt bij het plein te betrekken.
rustige vakantiemaanden is
û Maak eind september spinnenhet tijd om de oogst binnen te
webben met kastanjes en
halen. Denk aan fruit dat je kan
satéprikkers.
plukken en groenten die je kan
oogsten.
Bewaar je groenafval op een grote hoop en gooi dit
niet in de container. Dit afval zal verteren tot
prachtig compost dat je kunt
gebruiken om beplanting
te beschermen en de
grond in conditie te
houden.

Wat

Wat

Checklist september

Elke dag

Wie

Elke week

Deze maand

Wie

Wie

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo

Wat

De eerste herfstkleuren verschijnen en
ochtenddauw in de spinnenwebben zorgt voor
een sfeervol begin van de dag. Juist in de herfst
is er genoeg te doen, met voorbereidingen op
onstuimig weer en de winter.
Vergeet de planten die er nu staan
niet, want ook die hebben nog
verzorging nodig. Deze maand kun je
uitgebloeide bloemen en overtallige
bladeren snoeien en op de
composthoop gooien. Ook is
oktober geschikt om struiken of
Leuk om te doen in oktober:
planten te verplanten.
Afgevallen bladeren zijn niet
û Maak een herfsttafel met
alleen geschikt voor de
materialen die je op jullie
schoolplein kan vinden.
composthoop of om
û Doe mee met de Nacht van de
bladaarde te maken, maar zijn
Nacht en ontdek wat ’s nachts
ook prima afdekmateriaal
leeft op het plein.
rond de voet van kouû Oktober is dé tijd waarin heel
gevoelige planten.
veel paddenstoelen te vinden zijn.
Kijk of, en zo ja welke,
paddenstoelen jullie kunnen
vinden.
û Op 10 oktober is de Dag van de
Duurzaamheid.

Wat

Wat

Checklist oktober

Elke dag

Wie

Elke week

Deze maand

Wie

Wie

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo

Wat

In november worden de dagen korter, maar ook in deze
maand is het belangrijk het groen in de gaten te houden.
Veelvoorkomende klussen zijn het verzamelen of opvegen
van bladeren, het weghalen van restmaterialen en het
wieden van het laatste onkruid. Tussen planten kan je
afgevallen bladeren en stengels gewoon laten liggen, dat
zorgt voor een
vember: verbetering van de
Leuk om te doen in no
structuur van de
het landelijke
û Begin november is
grond.
t
rkdag. Een goed momen

Wat

Checklist november

Elke dag

Wie

Elke week

Wie

Natuurwe
de handen
om samen met de buurt
uit de mouwen te steken.

û In novemb

er zijn nestkastjes vaak
onbewoond
,
een mooie ti
jd om de
nestkastjes
schoon te
maken! Toc
h kunnen e
r
misschien b
ijen of
vleermuizen
in
overwintere
n. Kijk
daarom eers
t of het
nestkastje n
iet bewoond
wordt, voord
at je het
leeghaalt.

Wat

Deze maand

Wie

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo

Wat

December, de donkere dagen voor kerst. De meeste
activiteiten vinden binnen plaats, maar er is voor
buiten nog wel genoeg te doen. Blijf bijvoorbeeld,
zolang het niet vriest, planten
water geven. Hebben jullie
Leuk om te doen in dece
mber:
nog bollen liggen? Nu
û Maak kerststukjes met (deels)
kunnen ze nog de grond in!
materialen van jullie schoo
lplein.
En heb je een buitenkraan?
û Internationale vrijwilligersdag
is
een mooi moment om alle
Vergeet niet de watervrijwilligers op het plein (n
leiding af te tappen en te
og)
een
s
in
he
t
zo
nnetje te zetten.
sluiten. Zo voorkom je
vorstschade.

Wat

Wat

Checklist december

Elke dag

Wie

Elke week

Deze maand

Wie

Wie

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo
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