OVERBRUG DE ZOMERMAANDEN ZONDER ZORGEN
Wat doe je voor de vakantie?
•
•

•
•

Verwijder onkruid in de moestuin of waar nodig.
Bescherm de blootliggende bodem (bijvoorbeeld van de moestuin of een prille aanplanting)
tegen zon, wind en regen. Dit kan je doen door te mulchen. Strooi een dunne laag grasmaaisel of
eventueel verkleind groenafval tussen de plantjes. Je krijgt er minder onkruid door en doordat de
bodemstructuur beter afgeschermd blijft moet je minder gieten. Waarom en hoe mulchen?
Lees hier(link is external) meer.
Vergeet uiteraard niet om alles te oogsten (sommige groenten en fruit kan je nog laten rijpen na
de pluk).
Geef ruim water.

En tijdens?
Water geven
• Volwassen planten in volle grond kunnen wel tegen een stootje. Enkel voor nieuw aangeplante
vaste planten, bomen, éénjarigen of planten in potten is voldoende vochtvoorziening heel
belangrijk. Ook wilgenhutten die in dit schooljaar aangeplant werden hebben na een lange
droogteperiode vaak extra water nodig.
• Zorg in de moestuin voor een goed bewateringssysteem waardoor je niet dagelijks moet komen
gieten. Dat kan je bijvoorbeeld doen met een waterzak van 10 l en een druppelkit waarmee elk
plantje individueel water krijgt. Potten moeten voldoende volume hebben en je kan ze voorzien
van een druppelsysteem. Er bestaan eenvoudige modellen waar je een petfles op kan
draaien. Zet de potten tijdens de zomermaanden op een schaduwplek tenzij de planten er aan
aangepast zijn (vb. tijm en rozemarijn, vetplanten).
• Een groene schooltuin waar je dan massa’s kraantjes kraantjeswater voor gebruikt? Niet ideaal!
Vang regenwater op in regentonnen. Sluit een regenton aan op de dakgoot. Of laat je inspireren
door het project ‘Elke druppel telt’ van Sint-Joost-aan-Zee.
Verzorg de dieren
• Dieren moeten elke dag eten en drinken hebben en op regelmatige basis een schoon hok. De
cavia kan mee naar iemands huis en heel misschien de konijnen ook. Maar voor kippen, geiten
en schapen bedenk je best een oplossing.
• Zet drinkwater steeds in de schaduw, voorzie meerdere drinkbakken.

Hoe?
Hieronder een aantal voorbeelden die scholen toepassen om het onderhoud van de tuin en de
verzorging van de dieren te organiseren:
• Wekelijkse beurtrol tussen de leerkrachten
• Organiseer een beurtrolsysteem voor ouders en leerlingen. De ouders en kinderen van het
1e leerjaar zorgen elk jaar in de vakantie voor de dieren, die van het 3de voor de planten en
bomen en die van het 6de voor de moestuin. Je kan een doodle maken om aan de weken te
verdelen. Denk ook aan het doorgeven van de sleutel.
• De buren: een rust- of verzorgingstehuis vlakbij? Veel senioren geven met plezier dagelijks de
dieren eten. Met een tuinslang is water geven ook voor minder mobiele mensen niet te zwaar. In
sommige scholen blijven buren een handje helpen, ook al gaan hun kinderen er al lang niet meer
naar school.
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De jeugdverenigingen: op veel scholen vinden speelpleinen plaats. Waarom hen niet betrekken
bij het onderhoud? Voorzie een goede briefing en materiaal. Zorg ook voor een contactpersoon
(directie, leerkracht, ouder, conciërge) bij problemen.
De conciërge of klusjesman/vrouw: bespreek welke taken hij of zij op kan nemen en wanneer.
Meer tips voor je moestuin in de zomer?
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