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Een kast voor mees

Mijn mini moestuin

Activiteit: Nestkast timmeren
Titel: Een kast voor mees
Leeftijd: 8 – 12 jaar
Periode: hele jaar rond

Activiteit: Vierkante metertuin aanleggen
Titel: Mijn mini moestuin
Leeftijd: 8 – 12 jaar
Periode: half april – mei

Jelle bij zijn makkelijke moestuin

Voorbeeld

Mezen zijn holenbroeders. Dat betekent dat ze broeden in holen
van bomen. Van kasten die wij voor ze ophangen, maken ze ook
graag gebruik. Door een nestkast te bouwen en op te hangen in je
tuin of op het balkon, help je ze een handje.
Nodig per kind: 1 nestkast bouwpakket, spijkers of schroeven.
Gereedschap: hamertje, nijptang, vijl.
Overig materiaal: plakkaatverf, kwasten, evt. milieu vriendelijke
lak.

Wat is er leuker dan je eigen groente en bloemen kweken! Je
hoeft er niet persé een tuin voor te hebben. Het kan al op een
vierkante meter. Een balkon of een terras waar je de bak neer
kunt zetten is ook goed. Als het maar wel in de zon is, want dat
hebben deze planten nodig.
Nodig: 1 zelfbouwpakket of op maat gezaagd hout voor een
vierkante meterbak, moestuin aarde, zakjes zaad.
Gereedschap: spijkers of schroeven, hamer, nijptang, eventueel
een elektrische boor.
Overig materiaal: plakkaatverf, kwasten, eventueel milieu
vriendelijke lak.
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Een hotel voor insecten

Vogels voeren in de winter

Activiteit: Insectenverblijf maken
Titel: Een hotel voor insecten
Leeftijd: 8 – 12 jaar
Periode: januari - april

Activiteit: Vetbolletjes en voederplankje maken
Titel: Vogels voeren in de winter
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Periode: november – februari

Voorbeeld

Insecten zijn heel belangrijk in de tuin. Bijen en hommels zorgen
er voor de bestuiving van planten. Er zijn ook insecten die leven
van insecten die schade toebrengen aan onze planten. Sommige
insecten nestelen in holle plantenstengels of in boorgaatjes in
dood hout. Voor deze insecten kan je een insectenhotel maken en
ophangen in je tuin of op het balkon.

Voorbeeld

Nodig per kind: 1 bouwpakket insectenhotel. Hout materiaal om
het hotelletje mee te vullen, spijkers of schroeven.
Gereedschap: hamertje, elektrische boor, nijptang, vijl,
Overig materiaal: plakkaatverf, kwasten, evt. milieu vriendelijke
lak.

Nodig per kind: Voederplankje, 4 schotjes, 4 oogjes, touw,
houtje, 8 spijkers, frituurvet, vogelzaad.
Gereedschap: hamertje, nijptang, vijl, landbouwplastic.
Overig materiaal: plakkaatverf, kwasten, evt. milieu vriendelijke
lak.

Vogels houden zich in de winter warm door extra veel te eten. Als
het vriest of als er sneeuw ligt is het moeilijk voor ze om aan
voedsel te komen. Door ze bij te voeren met vogelzaad of een
vetbolletje doe je ze dan een groot plezier.
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Bollen voor bijen
Activiteit: Bollen planten voor bijen en andere insecten
Titel: Bollen voor bijen
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Periode: oktober – november

Activiteit: Zaaien van stuifmeel en nectar houdende planten
Titel: Vlinders in mijn tuin
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Periode: april – juni en september – oktober (1 jarige planten)

Voorbeeld

Veel planten zijn voor hun voortplanting afhankelijk van de
bestuiving van bijen. De meeste gewassen en het fruit dat wij eten
valt hier ook onder. Bijen leveren dus een belangrijke bijdrage aan
onze voedselvoorziening. Chemische gewasbeschermingsmiddelen
tasten de weerstand van bijen aan die daardoor ziek worden.
Biologische bloembollen zijn daar niet mee behandeld en daarom
veel gezonder.

Hoe vrolijk is het om vlinders te zien fladderen en bijen te horen
zoemen! Het hoort bij de zomer. Met stuifmeel- en nectarplanten
lok je vlinders, bijen en hommels naar je tuin. Als je er genoeg
van zaait, kun je er ook nog wat van plukken voor in een vaasje.
Nodig per kind: 1 bloempotje maat p9, potgrond en een
bijenplantje.
Overig materiaal: zaad van vlinder- en bijenplanten,
plakkaatverf, kwasten.

Nodig per kind: 1 bloempotje, 16 biologische bolletjes voor bijen,
potgrond.
Overig materiaal: plakkaatverf, kwasten.
Draaiboek

Vlinders in mijn tuin
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Elke activiteit start ik met een Power Point presentatie waarin ik
iets over het onderwerp vertel. Daarna vertel ik de kinderen wat
we gaan doen en deel het benodigde materiaal uit.
Voorbereiding
Ik zorg zelf voor een inleiding met digitale foto’s, het benodigde
materiaal en gereedschap voor maximaal 20 kinderen. Van
plakkaatverf en kwasten om de kasten of bloempotjes mee te
versieren maak ik graag gebruik van het aanwezige materiaal op
school of de BSO.

In verband met het bestellen van het materiaal kan een groene
activiteit uiterlijk 14 dagen van tevoren worden geboekt.
Betalingsvoorwaarden
De betaling vindt vooraf plaats of kan contant betaald worden op
de dag van de activiteit. Bij annulering van een activiteit worden
40% annuleringskosten in rekening gebracht. Indien de activiteit
niet door kan gaan door overmacht of bij ziekte van de uitvoerder
dan wordt het hele bedrag binnen twee weken teruggestort op
rekening van de aanvrager.

Het tonen van de Power Point Presentatie kan op een beamer of
TV waarop een laptop aangesloten kan worden.
Beschilderen of versieren met plakkaatverf
Een onderdeel van de activiteit Bollen voor bijen en Vlinders in
mijn tuin is het versieren van de bloempotjes met plakkaatverf.
Ook kunnen de kasten en de vierkante metertuin hiermee versierd
worden. Deze verf spoelt er in de loop van de tijd wel vanaf, maar
het is leuk voor het moment. Voor de houdbaarheid kan er daarna
eventueel een laagje milieuvriendelijke ademende lak overheen
geschilderd worden.
Kosten en tijdsduur

Contact:
Jacinta Hoogland
06 – 180 57 306
www.groenekinderactiviteiten.nl
hyjacintatuinontwerp@upcmail.nl

Een activiteit duurt 2 uur en kost € 85,00*
Materiaalkosten per kind € 7,00*
* Prijzen incl. BTW 21%

Een groene activiteit boeken
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