
‘Even lekker met de handen werken en 

dan weer terug de klas in’ 

De een leert het liefst uit een boek, de ander leert 

door iets in de praktijk te doen. Leren kan op tal van 

manieren. Op KC De Havelt in Handel van Stichting 

GOO leren kinderen spelenderwijs meer over de 

natuur, door aan de plantenbakken op het dakterras 

te werken. Dit voorjaar zaaien de kinderen hier 

bloemen.  

De perkjes liggen er netjes bij. De laatste sprietjes 

onkruid worden nog even snel weggewerkt met de 

schoffel. Gretige kinderhanden zaaien de bloemen in. 

Chris en Luuk uit groep 8 zijn verantwoordelijk voor dit 

project. Vandaag helpen Zagros en peuters Noah, David 

en Esmee van de dagopvang. ‘De heren hebben alles zelf geregeld’, zegt Gertie van den Hurk, intern 

begeleider op het kindcentrum, trots. ‘Zo hebben ze zelf de zaadjes besteld via de actie “Red de bij!” 

en voor elkaar gekregen dat we daarnaast aan ieder kind van ons kindcentrum zo’n zakje met zaadjes 

mee naar huis kunnen geven.’ 

Moestuintjes                     

Vorig jaar werden de bakken op het dakterras gebruikt als moestuin. ‘Er groeiden toen tomaten, 

aubergines, paprika’s en courgettes. We hebben er samen soep van gekookt. Door deze manier van 

werken leren de kinderen van alles: welke groentes zijn dit, hoe groeien ze en hoe smaken ze?’ 

Met de handen werken                                     

Gertie weet als geen ander dat leren soms best moeilijk kan zijn. Niet ieder kind vindt leren uit een 

boek leuk. ‘Hiermee laten we zien dat we ook ander aanbod hebben. Leren kan op zoveel manieren. 

Er zijn kinderen die graag met hun handen werken. Het is fijn voor ze om even in de buitenlucht bezig 

te zijn, om daarna weer opgeladen terug de klas in te gaan.’ 

De kinderen zaaien de bloemen niet voor niets. ‘We willen hiermee de gemeenschapsruimte van het 

ouderencentrum – tevens onze gymzaal - opfleuren. Hopelijk gaat die binnenkort weer open.’ Tot die 

tijd hebben de kinderen straks een fleurig dakterras om een boterham te eten, een project te doen 

of te chillen. En nu maar wachten tot de eerste zaadjes uitkomen… 

 

 

Van links naar rechts: Noah, Chris, Zagros (vervanger Luuk), Esmee 
en David. Luuk was helaas ziek.  


