Tuinkalender Schooltuinen Leiderdorp 2021
Week

Datum

12

22 mrt – 26 mrt

13

29 mrt - 2 apr
vrij 2 apr goede Vrijdag
5 apr – 9 apr
ma 5 apr Tweede Paasdag

Vrijwilligers: paden trappen– mest strooien –aardappelen poten

15

12 apr -16 apr

Vrijwilligers: bonenstokken neerzetten

16

19 apr-23 apr
vrij 23 apr Koningsspelen

17/18

26 apr – 7 mei
meivakantie

START
Uitleg materiaal en regels, paden trappen, sla, andijvie planten, snijbiet zaaien
Uitleg over onkruid
Op woensdagmiddag 5 mei is de schooltuin geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Tuin
schoonmaken als je kunt

19

10 mei – 14 mei
do 13, vrij 14 Hemelvaart

Kool planten, afrikaantjes planten, zonnebloem planten

20

17 mei – 21 mei

Bonen leggen, maïs en dahlia’s planten

21

Prei planten, radijs zaaien

22

24 mei – 28 mei
ma 24 Tweede Pinksterdag
31 mei – 4 juni

23

7 juni – 11 juni

24

14 juni – 18 juni

25

21 juni – 25 juni

Natuurpad over de schooltuin
Tuin onkruidvrij maken
Natuurpad over de schooltuin
tuin onkruidvrij maken
sla en andijvie oogsten
tuin onkruidvrij maken
Wo 16 juni open avond 19.00 tot 20.30 uur (onder voorbehoud)
Aardappelen rooien. Courgette planten

26

28 juni – 2 juli

Bijenproject met imker

27

5 juli – 9 juli

Bijenproject met imker

28

12 juli – 16 juli
soms vrijdag/vrijdagmiddag vrij

Tuin helemaal onkruidvrij maken: vakantieklaar

29/34

29 juli – 78 aug
zomervakantie

Schooltuin geopend op woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur

35

30 aug – 3 sept

Tuin schoonmaken en oogsten

36

6 sept – 10 sept

Oogsten en Natuurpad
Tuin laatste keer open op woensdagmiddag 9 september

37

13 sept – 17 sept

Soepproject met groentes uit de (soep)tuin

38

20 sept – 24 sept

39

27 sept – 1 okt

14

Programma

Vrijwilligers: plantui poten

1e woensdagmiddag open 13.30-15.30u.
Verder elke woensdag tijdens schoolweken tm 12 sept

Uitloop

Programma is altijd onder voorbehoud, weersafhankelijk. Let op of de oogstdata kloppen!

