Boomfeestdag 13 maart 2019
Draaiboek
Aanwezigen
Scholen:
Basisschool de Regenboog
Heliomare College
Basisschool de Sterrenzanger

o.l.v. Wouter Harmsen: groep 7
o.l.v. Marjan Bosma
o.l.v. Annemarie de Moel

Gemeente:
Groene Hart:

20 leerlingen
9 leerlingen
32 leerlingen
5 volwassenen

begeleiders

5 volwassenen

Fotograaf

1 volwassene

Vrijwilligers/ouders/begeleiders

onbekend

Consumptie
De vereniging zorgt voor koffie, thee, limonade en popcorn.
Let op! Kinderen met een voedselallergie moeten zelf een alternatief verzorgen.
De kinderen nemen, indien het in lunchtijd valt, hun eigen lunch mee.

Gereedschap en kleding
Kruiwagens, grondboren, (paal)hamer, paaltjes, staaldraad, touw, plantgoed worden verzorgd.
Leerlingen nemen zelf een schep of schop mee. Zorg ervoor dat deze voorzien zijn van naam.
Leerlingen dragen laarzen en in geval van slecht weer regenkleding

Werkwijze
De verantwoordelijke leerkracht vertelt vóóraf, in de klas, wat er gaat gebeuren. De pluktuin is opgedeeld in
3 gebieden. Voor iedere school is er een eigen gebied. Er worden 33 bomen geplant, twee leerlingen per
boom.
De plaats waar een boom geplant moet worden is in de pluktuin aangegeven met plastic buisjes en een
nummer. De nummers komen overeen met de nummers op de plattegrond.
De boom horend bij het nummer is door de vereniging neergelegd in de buurt van het paaltje.
•
•
•
•
•
•

•
•

Leerlingen halen, met hun maatje, eerst met een kruiwagen compost: ongeveer 30 liter (een halve
kruiwagen)
Daarna een diep gat graven ter plaatse van het plastic paaltje
Compost in gat plaatsen en mengen met de aarde
Boom in gat plaatsen (wortels moeten onder de grond verdwijnen)
Aarde aanbrengen en goed aandrukken
Met grondboor twee gaten boren, links en rechts van de boomstam.
Afstand ongeveer 50 cm van de stam (zie foto)
De palen moeten minimaal 50 cm in de grond staan
Leerlingen vragen om hulp van een begeleider voor de bevestiging van de boomband
Na afloop de grond rondom de boom vlak maken

Tijdschema
11:00 uur

Leerlingen en leidinggevende zitten op het amfitheater. De voorzitter van de
vereniging heet iedereen welkom en vertelt in het kort wat er gaat gebeuren.

11:05 uur

Wethouder Braak vertelt waarom het planten van groen door de jeugd belangrijk
is.

11:10 uur

Wethouder Braak gaat de eerste boom planten, ter demonstratie voor de
leerlingen.
Als hij de boom geplant heeft dan mogen de leerlingen zelf aan de slag.
Begeleiders van het Groene Hart brengen de leerlingen naar hun vooraf
ingeplande werkplek.

11:30 uur

Er wordt, terwijl de leerlingen bezig zijn met planten, een cheque uitgedeeld
door de Heren van Oudorp aan de voorzitter van de vereniging het Groene Hart
Oudorp.
Zijn de leerlingen klaar met planten: dan kunnen zij iemand anders helpen met
planten, met het plaatsen van paaltjes of helpen met de takkenwal.

11:50 uur

Einde van het planten, alle scheppen worden ingeleverd bij hun leidinggevende
en de materialen worden opgeruimd.

12:00 uur

Limonade en popcorn aanwezig bij de partytent en op het Amfitheater nuttigen.
Indien gewenst door de leerkracht is er de mogelijkheid voor de leerlingen hun
eigen lunch te eten.

12:30 uur

Boomfeestdag afgelopen, leerlingen mogen terug naar school.

13:00 uur

Opruimen door de vereniging.

Boomfeestdag in Oudorp wordt georganiseerd door:

Vereniging Groene Hart Oudorp
Herenweg 82, 1829 AH Oudorp
info@groenehartoudorp.nl
www.groenehartoudorp.nl
KvK nummer: 71509666
IBAN nummer: NL 50 INGB 0008375264

Boomfeestdag in Oudorp wordt gesponsord door:

Mevr. C.L. de Carvalho-Heineken

