
Juf, is mijn 
sla al rijp?

Opa’s en 
oma’s  

opgelet!

Je geeft 
per keer 3 uur van je tijd 

Je krijgt 
een enthousiaste groep 6  
van de basisschool 
incl. juf of meester

een dagdeel op één  
van de mooiste plekken  
van Nijmegen (Ooijpolder)

meer kennis over 
moestuinieren

beweging in de buitenlucht

We zoeken vrijwilligers om 
de schoolkinderen te helpen 
tuinieren. Het gaat om een 
dagdeel op de dinsdag of 
donderdag van april tot juli. 
Ervaring met tuinieren is niet 
eens nodig!

www.schooltuindewielewaal.nl
(06)44 37 43 42 (Annerie)
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Ik noem mijn coloradokever 
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