
  
       
 
 
 
Beste deelnemers aan de schoolwerktuin Heerhugowaard,  
 
De schoolwerktuin is deze week van start gegaan. Gelukkig met op maandag en dinsdag mooi en 
meestal zelfs zonnig weer. Hopenlijk treft Campus Columbus het vrijdag ook zo goed. Nu de kinderen 
met enthousiaste verhalen thuiskomen is het goed om nog een keer aandacht te vragen voor de 
crowdfundingsactie. Zouden jullie een berichtje willen plaatsen in jullie nieuwsbrief en/of 
website? In een hier op volgend mailtje zal ik enkele foto's versturen van de eerste lesdag van jullie 
school op de schoolwerktuin, deze mogen ook gedeeld worden.  
 
Dit is het adres van de crowdfundingssite: geefonderwijs.nl  
Op de site kan gedoneerd worden zodat de begroting van de schoolwerktuin sluitend gemaakt kan 
worden. Bovendien geef je als donateur een signaal af richting de politiek van gemeente 
Heerhugowaard dat je het belangrijk vindt dat kinderen al op jonge leeftijd leren over gezonde voeding 
en over hoe voedsel groeit. Want als voor gemeente Heerhugowaard duidelijk is dat de 
schoolwerktuin een breed gedragen initiatief is zal het makkelijker zijn om de schoolwerktuin ook voor 
andere scholen in Heerhugowaard bereikbaar te maken. En natuurlijk om de reeds bestaande tuin te 
behouden voor de komende jaren!  
 
Verder kunnen ouders en andere belangstellenden de schoolwerktuin volgen via de Facebook pagina 
van NME Heerhugowaard: https://www.facebook.com/NMEHeerhugowaard  
Op de Facebook pagina kunnen ouders eventueel ook zelf een reactie achter laten.  
We gaan de komende maanden regelmatig nieuwe foto's en berichtjes plaatsen over het reilen en 
zeilen van de schoolwerktuin.  
 
Tijdens de eerste les hebben de leerlingen kun tuintjeafgekaderd met een smal looppaadje, hebben 
ze onkruid verwijderd en kluitjes fijn gemaakt met de schrepel en zijn de eerste groenten de grond in 
gegaan. Er is een slaplantje van rode botersla geplant en er is een pootaardappel gepoot. De 
kinderen hebben allemaal goed naar de instructies van de tuinjuf of -meester geluisterd en zijn daarna 
fanatiek aan de slag gegaan op hun eigen 5 m2 moestuin. Dat was een erg mooi gezicht, al die hard 
werkende tuinders.  
De komende weken worden er steeds weer andere groenten gezaaid, gepoot of geplant. Tot het hele 
moestuintje vol staat.... Daarnaast zullen de leerlingen natuurlijk druk zijn met het onkruidvrij houden 
van hun tuintje.  
 
Van de contactpersonen van de scholen die inmiddels op de tuin zijn geweest heb ik begrepen dat de 
kinderen op een heel enkele uitzondering na allemaal gefotografeerd mogen worden. Deze foto's zal 
ik ook gebruiken voor de Facebook pagina en de crowdfundings website. Ik zal dan natuurlijk rekening 
houden met de kinderen waarvan de ouders geen toestemming hebben gegeven om foto's van hun 
kind te nemen en te publiceren.  
 
Mochten er nog vragen zijn over de crowdfundingsactie of over de Facebook pagina van NME 
Heerhugowaard, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Als jullie zelf leuke foto's hebben gemaakt dan houd 
ik mij ook aanbevolen.  
Voor vragen specifiek over de tuinwerkzaamheden kan contact gezocht worden met Vincent Min van 
de Biobus.  
 
Met groeizame groeten en namens NME Heerhugowaard,  
Marga van Lingen  
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