
Beste meisjes, jongens en ouders, 
 
Over een paar weken begint het voorjaar en het seizoen voor de kindertuinen! Vanaf 25 
maart tot september kun je weer tuinieren op de Rijswijkse Groei en Bloei Kindertuinen 
complexen. Alle kinderen vanaf groep 3 kunnen een tuintje krijgen. Maar ook de jongere 
kinderen hebben de mogelijkheid te tuinieren op de zogenaamde “ouder/kind” tuintjes. 
Ouders en belangstellenden zijn altijd van harte welkom, om een kijkje te komen nemen of 
om af en toe te helpen. 
 
De afmeting van een kindertuin is ongeveer 20m², en de bijdrage bedraagt slechts €10,- per 
kind, voor een heel seizoen tuinieren. Je tuiniert 2 keer per week van 16.00 tot 17.30 uur, 
aan één van de twee Kindertuinen complexen: 
- aan de Eikelenburglaan: maandag en donderdag 
- aan het Julialaantje (vlakbij de kinderboerderij): maandag, dinsdag en vrijdag. 
 
Tijdens de 6 weken zomervakantie is de tuin drie avonden per week een paar uur open, dan 
kan je zelf bepalen op welke avonden je komt tuinieren, al is het maar even om te oogsten of 
water te geven. Kan je zelf niet? Geen probleem! Ouders, oma’s, opa’s of vrienden mogen in 
de vakantie periode komen helpen om je tuin bij te houden. 
 
De kinderen leren onder begeleiding hun tuintje te bewerken, in te zaaien, te beplanten en 
goed te verzorgen. Alle zaden en plantjes worden verstrekt. We werken volgens een zaai 
schema. Tuingereedschap en gieters zijn aanwezig. 
Alle bloemen, zoals zonnebloemen, droogbloemen, dahlias en alle groenten, zoals sla, 
andijvie, uien, kolen, bietjes, prei, winterwortelen, aardbeien, courgettes en nog veel meer, 
uit je eigen tuintje mag je mee naar huis nemen, en dit is allemaal onbespoten. 
 
Heb je zin in tuinieren gekregen? 
Vul onderstaand aanmeldingsbriefje in en stuur het op. Of geef je op via e-mail: 
schooltuinenrijswijk@caiway.net. 
 
Op maandag 25 maart en dinsdag 26 maart beginnen we met tuinieren. Ben je te laat met 
aanmelden kom dan naar de tuin op 28 maart om 16.00 uur naar de Eikelenburglaan of 29 
maart naar het Julialaantje, als er nog tuinen beschikbaar zijn, schrijven we je ter plekke in. 
 
Kijk op de website voor meer informatie: www.schooltuinenrijswijk.nl. 

Met vragen kun je altijd terecht bij mevr. S.v.d. Kooij, tel. 06 - 237 42 426 
 

 
Stuur dit aanmeldingsbriefje zo spoedig op naar: 

Mevr. S.v.d. Kooij, Wenenweg 34, 2548TX Den Haag, tel. 06 - 237 42 426 

http://www.schooltuinenrijswijk.nl/

