
“Ik proef de spinazie niet !”  

“Deze pannenkoeken smaken naar   

gewone pannenkoeken.”  

‘Mmm… lekker !”  

Enkele kinderen van het 4de 

leerjaar bakten vrijdag 9 juni  

pannenkoeken met spinazie.  

Eerst werd de spinazie geplukt 

in de tuin en gewassen. Daarna  

bereidden ze samen het deeg en 

gingen aan de slag om heerlijke 

pannenkoekjes te bakken in de 

pan. De pannenkoeken werden 

zelfs geproefd door  mensen van 

KWB en FEMMA  tijdens de 

evaluatie van het voetgangers-

examen. Enkele kinderen van 

het 4de leerjaar vroegen naar 

het recept.  

250 g zelfrijzende bloem  

1/2 liter melk  

1 afgestreken lepel suiker  

1 pakje vanillesuiker  

1 soeplepe sla-olie  

4 eieren  

Spinazie 
 

Kook eerst de spinazie. Spinazie 

heeft maar 1 minuut nodig om 

te garen zodat hij mooi krokant 

is en de kleur zeer mooi groen 

blijft.  Gooi het vocht weg. Mix 

de spinazie bij het pannenkoe-

kendeeg. 

Heerlijke slasoep  

We hadden bezoek in onze tuin, nl. 

slakken. Deze beestjes eten de bla-

deren van mooie bladplanten, zoals 

onze sla. De slakken aten gaten in de 

bladen waardoor de sla er niet meer 

zo mooi uitzag. Vandaar dat we beslo-

ten om slasoep te maken. Enkele  kin-

deren van 3J gingen aan de slag. De 

sla werd schoon  gemaakt, enkele 

aardappelen en uien werden in stuk-

jes gesneden en  gestoofd met wat 

preiwit.  De grote kookpot werd ge-

vuld met water en aan de kook ge-

bracht. Na 20 minuten koken werd de 

sla toegevoegd en opnieuw aan de 

kook  gebracht. Alles werd gemixt en 

de soep was klaar. Deze was heerlijk !  

 

Pannenkoeken  
met spinazie   



Ook  enkele jongens en meisjes van 2A  vroegen om soep te 

maken. Enthousiast trokken ze naar de schooltuin. Ze oogst-

ten peterselie, erwten en enkele (kleine) courgettes.  Er wer-

den nog enkele ingrediënten zoals aardappelen en ajuinen 

gezorgd om het recept te vervolledigen.  

Nu konden ze aan de slag gaan. Na prikkende oogjes van de 

uien gooiden ze al de gesneden ingredi-

ënten in een grote kookpot.  

Na een half uurtje pruttelen was de 

soep klaar.   

De 

kin-

deren 

von-

den de 

soep 

heer-

lijk !  

 

 

 

Peterseliesoep 

Mmmm, lekkere soep !  

Enkele leerlingen van het 5de leerjaar 

trokken donderdag 15 juni naar de 

schooltuin. De radijzen waren klaar en 

konden verwerkt worden in een gerecht-

je. Radijssoep… is deze soep dan pikant ?  

En moeten we dit loof ook mee in de soep 

verwerken ? Zou dat wel smaken ?  

De jongens en meisjes genoten van deze 

activiteit en maakten 10 liter  radijssoep. 

In een wip was de soep op !  ‘En neen, de 

soep smaakte heerlijk, niet pikant !’ 

Hier het recept voor 4 personen : 4 bosjes 

radijzen, 1 grote sjalot—5 dl kippenbouil-

lon— 5 aardappelen  en 1 dl room  

Snijd het groen van de radijsjes en spoel 

deze schoon. Snijd de radijsjes in plakjes. 

Houd enkele plakjes en een paar blaadjes 

apart voor de garnering.  

De sjalot mag je fijnhakken. Fruit de fijn-

gehakte sjalot, de plakjes radijs en het 

groen van de radijs gedurende 5 minuten. 

Voeg de bouillon toe en laat het geheel   

Groene radijssoep 15 minuten op een laag vuur trekken. De soep mixen en op smaak bren-

gen met de room.  

Garneer de soep met plakjes radijs en een blaadje groen.  

SMAKELIJK  ! 

 



Vakantie is zalig! Maar wat 

met de tuin? Met dat mooie 

vakantieweer gebeurt er in de 

tuin van alles en dan is het be-

langrijk om er regelmatig langs 

te gaan om te wieden en te gie-

teren én om te oogsten. 

Zo gezegd, zo gedaan …  

Onze tuinouders, onze naaste 

buren en juf Rita gingen regel-

matig een kijkje nemen en knik-

ten tevreden.  

‘Wat is het spijtig dat onze kin-

deren vakantie hebben ? Alles 

groeit  en bloeit zo snel !  

Midden juli waren de bonen 

en de peterselie klaar, eind 

juli moesten de  aardappelen 

gerooid worden omdat brui-

ne vlekken op de bladeren 

kwamen en de stengels uit-

eindelijk bruin werden. En 

onze kolen werden kaal gege-

ten door de slakken.    

 

De tuin gaat niet op vakantie !  

Reacties van kinderen ‘Hoe vind je het tot nu toe in de schooltuin ?’ 

Iedereen vond het leuk om in de schooltuin te werken. Geen enkel kind heeft uitgesproken negatieve ervarin-

gen met de schooltuin. Enkele kinderen vertelden dat ze ook thuis gestart zijn met een klein tuintje.  “Dat het 

zo leuk zou zijn had ik echt niet gedacht’” hoorden we zeggen.  

 

Nog gehoorde uitspraken :  

“Het is leuk dat we nu niet hoeven te rekenen of taal moeten doen.”  

“Ik had niet gedacht dat alles zo snel zou groeien.”  

‘Als je hierover wrijft dan ruiken je vingers naar munt of drop.”  

“Het is best zwaar om in een tuin te werken.’ 

“Er zijn minder beestjes dan ik dacht. We hebben wel veel wormen en slakken gezien. Spinnen vind ik best eng, 

die laat ik lopen of geef ik een duwtje als ze te dicht bij me komen.”  

“Ik word wel een beetje vies als ik in de tuin werk, maar dat vind ik niet zo erg.” 

“In de schooltuin aten vogels alle aardbeien op. We hebben er niks tegen gedaan in de tuin.”  

“Een andere klas heeft onze radijsjes meegenomen. Ik had die ook willen proeven.”  

“Onkruid plukken vind ik niet zo fijn. In onze tuin groeit veel onkruid. Dit plukken is vermoeiend want je moet 

echt de wortel eruit trekken. Anders groeit het gewoon door.’  

“Dan moet je bukken om ze eruit te halen en dan in een emmer gooien. Ook de mini-dingetjes moeten eruit. Dat is 

zo’n gedoe.” 

“Ik hou niet van radijzen. Ik zou liever tomaten planten. Die vind ik lekker.”  

“Ik had niet gedacht dat alles zo snel zou gaan met groeien.”  

 

En wat hebben de kinderen geleerd ?  

De volgende antwoorden werden gegeven door de kinderen : namen van groente, onkruid wieden, zaaien en oog-

sten, harken en hakken.  

Verder kregen ze meer inzicht in het groeiproces van een zaadje of klein plantje dat uiteindelijk in de vorm van 

groente op hun bord belandt. ‘Ik heb geleerd hoe een plantje zich voedt en wat een kiem is.”  

 

En de leerkrachten ?  Ook zij maakten kennis met het groeiproces en nieuwe recepten !  

Maar  de tomaten, pepers, selder, 

munt,  mais, courgettes, pompoen, 

zonnebloemen  groeiden mooi !  



   Tomaten  

 

 

   Kool                                      

 

 

 

Selder                                                                     

Mais                                     Peper  

 

Pompoen  

 

 

 

 

Cour-

gette                                                               

We deden mee aan de zonnebloemwedstrijd ‘Groen 
van bij ons’ maar we wonnen niet.  
De klas van juf Sofie, 5A, kreeg een troostprijs . De 
kinderen kregen een boekje ‘Tuinplezier met de 
boeboeks’ van de bekende schrijven Marc De Bel en 
een aantal stickers.   
 
En wat vinden jullie van onze zonnebloemen ?  
Mooi, hé ? Ik had nog nooit rode zonnebloemen 
gezien ? In ons tuintje staan rode en gele 
zonnebloemen naast elkaar.  
 
Wist je dat … de bloemknop van een onvolwassen 
zonnebloem op zonnige dagen overdag meedraait 
met de zon van oost naar west. En ‘s nachts keert de 
bloemknop terug naar de oostelijke stand.  
Bloeiende zonnebloemen wijzen de hele dag naar het 
oosten.  
 
 

Kiekjes van bij ons !  

Zonnebloemen  


