
OprOep aan de  
(grOOt-)Ouders
Met het project ‘Zie ze groeien’ 
willen we de kinderen met alle 
aspecten van het buitenleven 
vertrouwd maken. Daarom 
besteden we op school extra 
veel aandacht aan de natuur. 
Ouders en grootouders kunnen 
onze talrijke avonturen volgen op 
 www.ziezegroeien.be én ook zelf 
helpen ons groeiplan te realiseren. 
Alle hulp om onze school groener, 
gezonder en gezelliger te maken, 
is welkom! Barcodes verzamelen, 
bijvoorbeeld.

spaaractie:  
1 zak = 1,5 eurO 
Omdat ‘Zie ze groeien’ de steun krijgt van OSMO organiseert de producent van 
organische meststoffen een speciale spaaractie. Hiermee kan onze school een extra 
groeibudget verdienen. De actie werkt als volgt:

• Op elke zak OSMO meststoffen* die je tot 31 mei 2015 aankoopt, staan drie 
streepjescodes. Knip die uit. Elke code is 0,5 euro waard, dus per zak spaar je 
1,5 euro bijeen!  
Waar vind je OSMO? Kijk op www.osmo.be voor de winkels in jouw buurt.

• Onze school verzamelt de barcodes en kan ze op het einde van het schooljaar 
inwisselen voor een groeicheque ter waarde van het ingezamelde bedrag. Goed 
voor extra veel tuinplezier!

 * Actie enkel geldig op OSMO gazonmeststoffen 20 kg (Gazon Bio / Gazon Clean / 
Gazon Total / Verti Gazon / Gazon + Kalk / Gazon XL), OSMO Tuin 20 kg en OSMO 
Moestuin 10 kg en 20 kg. Enkel barcodes die uit de originele verpakkingen werden 
gesneden tellen mee.

 

Doe mee en verzamel zoveel mogelijk 
barcodes. Zo oogst je thuis én op school 
meer dan je zaait!

een buitengewOne belevenis!
In de tuin bezig zijn is buitengewoon plezant, gezond en leerrijk. Daarom doet onze school mee aan ‘Zie ze 
groeien’. Met dit project - noem het een schoolteambuilding - willen we op een leuke en educatieve manier 
samen met alle leerlingen van onze school een groene, gezonde en gezellige plek maken. En ook thuis kunnen 
jullie een handje toesteken.

OSMO doet onze  
school groeien

Spaar met je klas voor een groene school.

Ontdek het 

plantm
aatje Op 

de keerzijde!

1 barcode = 0,5 euro voor een 
groene, gezonde en gezellige school
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1 plant in het midden:bloemkool, selder, tomaat, knolvenkel

Wat is het?
Dit plantmaatje is een handig hulp middel om groenten, 
kruiden, bloemen ... op de juiste afstand van elkaar te 
zaaien. Zo krijgen ze de nodige ruimte om te groeien. 

hoe gebruiken?
•	 Kijk op www.ziezegroeien.be hoe onze  

groei-expert het doet. Zo volg je het teeltplan voor 
1 m² van onze schooll en kan je het stap voor stap 
toepassen in je eigen tuin.

•	 De 1 m² tuin wordt opgedeeld in 16 stukken. Dit 
zaaimaatje is 25x25 cm en past dus perfect op een stuk.

•	 Prik in het plantmaatje een gaatje in het kleurvakje 
dat je nodig hebt en weet waar je moet zaaien of 
planten. Tuinwortel zaai je in groen, radijs in geel. 
Erwten en viooltjes plant je in donkerblauw. 

3 rijen, 1 zaadje per 2 cm:

snijsla, snijgroenten, rucola, radijs

1 plant in elke hoek:
(tuin)boon, erwt, citroenmelisse, prei, viooltje, bieslook

2 rijen, 1 zaadje per 3 cm:

pastinaak

3 rijen, 1 zaadje per cm:
tuinwortel, afrikaantjes

•	 TiP: kopieer het plantmaatje een aantal keer, dan 
heb je genoeg exemplaren om mee te werken. 

meststoffenzaden


