
 

 

 

Verslag van obs 

De Zwerm te 

Sint Maarten 

 

  



Het verzorgen 

 

We kregen twee tulpkweekkarren. We hebben toen eerst met de klas de filmpjes bekeken.  

Meester Dennis heeft ook een geschiedenisles gedaan over de tulp. We leerden waar de 

tulp vandaan kwam.  

 

Daarna hebben we de klas in groepjes 

verdeeld. Van elke groep (groep 4/5/6) zat 

er een kind in een groepje. Groep 7/8 

konden het project niet doen. Zij waren 

druk bezig met de RC-Cup. Anders waren 

zij twee projecten tegelijk aan het doen. De 

kinderen van groep 6 hadden de leiding. 

Elk groepje kreeg een bak om te 

verzorgen. Het verzorgen bestond uit: 

water geven, licht goed afstellen, kapjes 

eraf halen, beschimmelende bollen 

verwijderen en zorgen dat alles recht bleef 

staan. We hebben ook een manier 

bedacht om het water op te vangen wat 

teveel was en op de grond kwam. We 

hebben er namelijk bakken onder gezet. 

 

 

Oogsten en verkopen 

 

De tulpen groeiden snel. We konden al na twee 

weken oogsten. We hebben met de klas besproken 

wat we met de tulpen gingen doen. Meester Thijs 

die werkt bij de Albert Heijn. Aan hem hebben we 

gevraagd wat tulpen kosten in de winkel. Daarna 

hebben we afgesproken dat we bosjes van tulpen 

voor 3,00 euro gingen verkopen. En 5 tulpen met 

bol eraan voor 2,50 euro. De kinderen van groep 6 

hadden van de vorige keer geleerd dat je bij het 

losmaken van de tulp, goed de steel aan de 

onderkant moet breken. Want hoe langer de tulp is, 

hoe duurder de tulp 

verkocht kan worden.  

 

 

 

Vorig jaar hadden we een winkeltje in de hal gemaakt van school. We noemden hem De 

Zwulp. Dat is Zwerm en tulp gecombineerd. Dit jaar hebben we de winkel weer neergezet. 

Meester Dennis had gelukkig nog wat bewaard van de vorige keer. We moesten zelf in het 

winkeltje staan. We moesten zelf met geld gaan rekenen. Ook moesten we een reclamebord 

maken. We zijn ook langs de deuren gegaan in het dorp. En een paar kinderen zijn naar het 

verzorgingshuis geweest om daar tulpen te verkopen. Dat mocht van de mensen die daar 

werkten. We konden helaas niet alle tulpen verkopen. De tulpen stonden snel open. De 

laatste tulpen hebben we verdeeld over de kinderen op school. 

 

 



 
 

Tulpenlied 

Meester Dennis en meester Ruben hadden ook een tulpenlied gemaakt. Dit deden we vorig 

jaar ook. Zij hadden een liedje van Queen veranderd in een tekst voor de tulpenverkoop. We 

moesten dit goed oefenen. We hebben daarna een videoclip gemaakt buiten op straat. Deze 

hebben is door een vader gemonteerd en daarna op de school facebook gezet. 

https://youtu.be/ZL4KBisDows 

 

 

 
 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZL4KBisDows%3Ffbclid%3DIwAR2iHqsc3s0pHLud8iJ2CSwe3TvKf6zWr4vPoLpD8SmtSwtMWe4_uk5tXJs&h=AT1o_6FkzVastvaklVZVmBI9RN3KAXG_5LAprwWIhliEADst9wuiVvCbEidGbjDTLcq8jOWvkaF_Hcir8Tl3SXCKYLdncvdIojRDmg9lkiTZ2kyWFOKko5zzwtYl9kfvHPBRFYAYX5fRUP8EGyS2HozvLf85nomW4DurKmJHi0SoA8kqZUj22sttgKpNCfCIS_K0t91RNWO0-42TcCjDWG3SmNcag3jt788pUhSQPf5H9-YS947OvWzJcEB4I6967wI0qvhau64RgXBaXY6zvC3-GI_3nN6uOaUZjBrGntiANW_Shiognu29OjVQGbvE_rHqY57TR_rDcp1Vvrgy6n7NluCE5fkTkI8NYsVQYYXMxQrPv-Rw_zwxMGXqo8hnygxi6oqbF_E19EAtxdtlYD_tUZmQeOQlMmMRNzHs6FQzEZ-QuJO28-fjbvnSjpe3DimwqFvEuO9xI4dl_JBJ_hN9T1_EY3ULsCyK8diJHyf5tfsK0LYH1_eyQ4oEXUOUo1q39dtYf9nMBeIx3IjD7hmzljV8IdI6F7RvOeP_N1CRJ3jx7WGUPDLWjmjjaH0pK0YTYcwVUzl8gNeVyM-FbZ0I2NTaA_skUHBEHW4ViWlZWtBwlDOHx3FCdvGE5ugyYTFG


Opbrengst 

 

In totaal hebben we 192,30 euro opgehaald. We hebben met de klas afgesproken wat we 

met het geld gingen doen. We gaan van de helft van het geld iets leuks kopen voor in de 

klas. Dit wordt een robot die we zelf moeten bouwen en een aantal spelletjes. De andere 

helft gaan we steken in het project dat we met de school doen. 

 

Project 

Op basisschool De Zwerm hebben wij een gezamenlijk thema voor de groepen 1 t/m 8. Aan 

de hand van een introductiefilmpje willen wij de kinderen een ontwerp laten maken over hoe 

wij groente binnen kunnen gaan kweken.  

In het filmpje zijn de leerkrachten (althans de alter ego’s van de leerkrachten) op een eiland 

aangekomen. Op dit eiland woont een man. Deze man heeft daar een vervallen huisje. Er 

staan nog meer vervallen huisjes. De man vertelt dat hij daar al een tijdje woont. Over een 

bepaalde tijd verwacht hij meer eilandbewoners. De man heeft een moestuin achter zijn 

huisje. Tevens draait alles op een noodaggregaat. De winter komt eraan en de man maakt 

zich zorgen dat hij niet genoeg eten heeft. En aangezien er meer bewoners (de alter ego’s 

van de ouders die bij ons in de wetenschap & techniekgroep zitten) gaan komen, heeft hij 

ook een tekort voedsel. De winters zijn erg koud op het eiland. Dus buiten groeit er niks 

meer. De man zit met zijn handen in het haar en vraagt de kinderen om hulp.  

Aan de hand van de stappen van het ontwerpend leren gaan de kinderen uit de midden- en 

bovenbouw op onderzoek uit naar de verschillende mogelijkheden van het kweken van 

voedsel. De kinderen moeten een ontwerp maken. Dit ontwerp moeten zij gaan presenteren 

aan een jury. De jury zal bestaan uit ouders van de w&t-groep en hopelijk iemand uit het 

bedrijfsleven. Daarna worden er een aantal ontwerpen uitgekozen om na te maken in het 

echt. Denk hierbij aan kweekkarren met led-verlichting, auto’s die op zonlicht kunnen rijden 

met een plant, aquaponic, en vele andere mogelijkheden (zie moodboard bij de bijlage). Dit 

gaan de kinderen maken met behulp van een aantal technische ouders. We gaan tevens 

proberen om samenwerking te zoeken met een aantal bedrijven. We hopen tijdens het 

kerstdiner een groentesoep te kunnen maken van zelf gekweekte groente. Tevens heeft hij 

ook water nodig. Hoe kan hij water duurzamer gaan gebruiken?  

In de onderbouw wordt het thema vormgegeven door middel van onderzoekend leren naar 

gezonde voeding. In de klas komt er een restaurant. Op school worden er voedingslessen 

gegeven door een diëtist, de rijdende groenteboer wordt uitgenodigd op school en er worden 

bedrijven in de buurt bezocht om een mooie koppeling te maken naar de ‘echte’ wereld. Ook 

de onderbouw gaat koken. De ouders van de kinderen worden uitgenodigd om te komen 

eten op school en met het kerstdiner wordt een gerecht gemaakt voor de hele klas. Dit 

allemaal om te leren wat gezonde voeding is, waar onze voeding vandaan komt en wat we 

er mee kunnen maken.    

Na de kerstvakantie gaan we de ideeën evalueren en verbeteren. Tevens komen de nieuwe 

eilandbewoners eerdaags op het eiland aan. Aangezien de lente eraan komt. In de lente 

willen we weer buiten groente kunnen kweken. Maar de man kan dit niet alleen. En sjouwen 

met gieters water ziet hij niet zitten in verband met zijn rug. Hier moet een ander systeem 

voor bedacht worden. Tevens heeft hij zo veel last van zijn rug dat hij moeite heeft met 

bukken. Hij weet ook niet of de grond nog vruchtbaar is. Het zou toch allemaal makkelijker 

worden als hij een makkelijkere manier had om gegevens van de tuin te verzamelen. Hier 



moeten de kinderen weer oplossingen voor zoeken. Deze oplossingen willen we gaan 

gebruiken voor onze eigen moestuin. De onderbouw gaat na de kerstvakantie bekijken hoe 

wij dieren in de winter van voedsel kunnen voorzien. En in de lente gaan zij ook groente en 

fruit kweken.  

Daarnaast gaan we ook op excursies naar 

bedrijven die voedsel kweken. Er zijn al 

afspraken gemaakt met Bejo-zaden, De 

Lepelaar, Hazera en B4Agro.  

Na de lente komt er weer een nieuwe twist. De 

eilandbewoners komen er aan. Maar ze hebben 

wensen met betrekking op hun woningen. Ze 

hebben allemaal wensen en ideeën. Tevens 

houdt de noodaggregaat er mee op. Hoe komen 

de eilandbewoners aan stroom? De kinderen 

moeten hiermee weer aan de slag. Op deze 

manier gaan wij een stad opbouwen met de 

kinderen. Waarbij techniek en duurzaamheid een 

belangrijke rol gaan spelen. Hierbij willen we 

bedrijven gaan bezoeken voor infrastructuur en bouwbedrijven die inspelen op 

duurzaamheid en reductie van CO2. De onderbouw zal ook ingaan op de nieuwe twist op 

hun niveau. 

Kosten en bouwen 

Om al onze ideeën te bekostigen, gaan wij het geld van de tulpenverkoop inzetten. 

Inmiddels zijn wij al begonnen met het bouwen van de aquaponic, een dakgootsysteem en 

en andere kweekkar. Dit bouwen gebeurd met de hulp van de ouders van de werkgroep.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 


