
samen zaaien in maart
Heb jij plek voor een mini moestuin op locatie? Tijd om de lente 
in te luiden en samen te zaaien met de kinderen! Want, hoe 
leuk is het om de groenten te zien groeien, waar de 
kinderen elke week weer van smullen.

Wat heb je nodig?*
• Wortelzaadjes
• Doperwtzaadjes
• Aarde
• Eventueel: een grote pot
*Deze groenten zijn ideaal om te oogsten vanaf half maart

Wortel tips:
• Zorg voor een zonnige plek om de zaadjes te planten.
• Stop de zaadjes in rijen in de grond, met ongeveer 30cm

tussen de rijen.
• Zorg in de rij voor 4-5 cm tussen de zaadjes.

Doperwten tips
• Week de zaadjes eerst 24 uur in wat water, zodat ze 

ontkiemen.
• Stop de erwtjes in de aarde (in de grond of in een pot).
• Plant je ze buiten? Let dan op: Vogels zijn dol op dop-

erwtzaadjes, dus plant ze lekker diep.

En nu is het afwachten... Praat ondertussen met de 
kinderen over de geplante groenten met de praatplaten!
Deel de foto’s van jullie mini moestuin en tag ons! 
@madaga_kindervoeding



ik ruik naar
bloemetjes

je kunt mij 
proeven

ik ben blauw
van kleur

ik ben super
goed voor 
je ogen

ik ben zo zacht
als een hondje

Waar of niet waar?
Samen kletsen met de kinderen over wortelen! Ga samen in 

een kring zitten en laat een wortel rondgaan, bespreek met de 
kinderen de volgende stellingen. Zijn ze waar of niet waar?



ik ruik 
naar zeep

je kunt mij 
proeven

ik heb 
stekels

ik groei in een 
schilletje met 7 
andere erwtjes

ik ben paars
van kleur

Waar of niet waar?
Samen kletsen met de kinderen over doperwten! Ga samen in 
een kring zitten en laat de erwtjes rondgaan, bespreek met de 

kinderen de volgende stellingen. Zijn ze waar of niet waar?


