
Tuinier meT nog meer plezier!
In 2015 vliegen we er opnieuw in, en ditmaal niet 
alleen in de moestuin. ‘Zie ze groeien’ gaat een 
stapje verder en wil kinderen met alle aspecten 
van het buitenleven vertrouwd maken. We blijven 
groenten en fruit telen, maar 
hebben ook aandacht voor de 
flora en de fauna. Genieten 
van de hele tuin staat meer 
dan ooit centraal! 

profeSSionele begeleiding
Net als vorig jaar sta je er ook nu niet alleen voor. 
Zo vind je in de Groeidoos een groeiplan waarop 
de videoboodschappen worden aangekondigd. 
In die driewekelijkse filmpjes vertelt onze groei-expert 
wat er wanneer in de tuin moet 
gebeuren. De perfecte begeleiding! 
Op www.ziezegroeien.be lees je 
ook heel wat extra tips en zie je 
hoe andere scholen het aanpakken. 
Leren van elkaar, heet dat. Heb je 
vragen? Via e-mail krijg je binnen de 
24 uur een antwoord!

de groe(n)Ten van dina
‘Zie ze groeien’ brengt meer op dan een heleboel 
educatief tuinplezier. Als je het goed aanpakt, trekt 
jouw project misschien wel de aandacht van Dina 
Tersago. Zij is de meter van onze actie en volgt de 
prestaties van alle deelnemers op de voet. Doe je best 
en wie weet komt ze straks wel naar jouw schoolfeest! 
Hou de website in de gaten en volg ons, samen met 
Dina, op Facebook.

WaT ziT er in de groeidooS? 
Alles om leerlingen de leuke dingen van het tuinleven bij te brengen!  
Van potgrond, zaaigoed en kweekpotjes tot een groeiboekje met een 
groeiplan. Je kan de doos ook zelf personaliseren en gebruiken om  
al het tuinmateriaal in te bewaren.

projecT meT maaTSchappelijke 
meerWaarde
‘Zie ze groeien’ draaide eigenlijk altijd al om meer 
dan tuinieren. De sociale en familiale meerwaarde 
is minstens zo belangrijk. Door samen (op school 
en thuis) bezig te zijn, ouders en grootouders bij 
het project te betrekken, scherpen we de band 
tussen de leerlingen en hun omgeving aan. We 
leren hen essentiële basisattitudes (communiceren, 
samenwerken, problemen oplossen, elkaar en het 
milieu respecteren …) en 
hebben aandacht voor hun 
algemene ontwikkeling.  
Doe mee met ‘Zie ze groeien’ 
en je oogst meer dan je zaait!

1 groeidooS per leraar
Terwijl er vorig jaar één starterspakket per school was 
voorzien, kan nu elke leraar een gratis groeidoos 
aanvragen om in de klas mee aan de slag te gaan.
De eerste 4.000 stuks staan al klaar! Zo krijgen meer 
leraars en leerlingen de kans om rond de tuin te 
werken. De ene klas zaait wortelen, 
de andere plant patatjes, 
nog een andere zorgt voor 
ajuin en samen maken 
ze soep voor iedereen! 
De hele school wordt 
er dankzij deze nieuwe 
aanpak dus groener, 
gezonder en gezelliger op!

In de tuin werken is plezant, gezond en leerrijk. Ons educatief moestuinproject wist vorig 
jaar honderden basisscholen en een veelvoud aan kinderen enthousiast te maken voor 
tuinieren. Een schot in de roos en een goede basis om op voort te bouwen!

Doe mee aan ‘Zie Ze groeien’ 

Meer dan een moestuinproject! 

vraag er Snel één aan!
Vraag vóór 23 januari 2015 je groeidoos aan via  
www.ziezegroeien.be. Let op: elke leraar kan er 
maar één aanvragen! We geven 4.000 groeidozen 
gratis weg. Laat er dus geen gras over groeien en 
vraag snel jouw exemplaar aan!

doe mee en maak  
je school nog groener,  

gezonder en gezelliger!

je oogST méér  dan je zaaiT!

NIEuW!
graTiS groeidozen
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