Onze kinderen krijgen meer en meer hun voedsel verpakt uit de supermarkt. Ze weten vaak
niet waar de melk of de tomaten vandaan komen. Het kind heeft het recht om bewust op
te groeien en een positieve band met de natuur te hebben. Elk kind is gebaat bij een
bewuste omgang met de natuur en al haar hulpbronnen.

Met een kindermoestuin maken kinderen kennis met het wonderlijk proces van een zaadje
tot een plant. Het is de plek voor nieuwe ervaringen en belevingen voor het kind. Wroeten
met de handen in de aarde, onkruid wieden, slakken zoeken en eigen aardappelen rooien.

Dit project is opgezet voor de basisschoolleerlingen om hun onderwijs proces verder te
verrijken door de praktische en uitdagende activiteiten van de kindermoestuin.
Ouders en/of leraren zijn welkom om deel te nemen of mee te helpen!

Educatie en informatie

De kinderen doen spelenderwijs nieuwe kennis op over de natuur,
samenwerken en duurzaamheid. Het doel is om basiskennis over gezond
voeding en vaardigheden om samen te leren werken te vergroten.

Werken

Kinderen zijn verantwoordelijk over een gedeelte van de moestuin vanaf het
begin. Zij werken met de handen in de aarde, wieden het onkruid,
onderhouden planten en oogsten eigen moestuin. Kinderen maken kennis
met de groei van de plant vanaf de kweek tot aan de oogst.

Koken

Kinderen leren groente en fruit van het seizoen herkennen en maken simpele
gerechten die lekker en gezond zijn. Groente en fruit die de kinderen zelf
hebben geoogst smaken uiteraard nog lekkerder. Keuken van het Huis van
Vrede is hiervoor zeer geschikt.

Wanneer

Ben jij een basisschoolleerling en vind je het gaaf om een
eigen moestuin te hebben? Meld je dan samen met je ouder
aan door te mailen naar: info@huisvanvredealmere.nl .
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Deelnemersbijdrage is € 5,- (Vijf euro) p.p.
Alle activiteiten vinden plaats in de moestuin en de activiteitenlokaal van het Huis van Vrede: Amsterdamweg 1B, 1324 RL Almere

