Deze zonnebloem zaden ontvangt jullie school om
een positieve boodschap uit te dragen in deze tijd!
De zonnebloem komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Nadat de
Spanjaarden de bloemen meenamen naar Europa was de bloem
vrijwel onmiddellijk een succes.

Zonnebloemen zijn makkelijk om zelf
te kweken. Lees hier hoe dat gaat...
1. PLEK UITKIEZEN

Zonnebloemen houden van de zon! Dus zoek het zonnigste plekje op in je
tuin of naast de school. En deze zonnebloemen kunnen behoorlijk hoog
en groot worden dus zet ze langs een muur of een schutting zodat je de
zonnebloem warm en beschut staat.

De gele bloem draait mee met het zonlicht waardoor de plant een christelijke
betekenis kreeg; de mens die zijn hoofd naar het licht (Christus) draait. De betekenis
van de bloem staat ook voor geluk, de zomer, bewondering en levenslust.

2. UITZAAIEN

Zaai de zonnebloemen uit op een zaaibedje in de volle grond. De beste tijd om dit te
doen is van half april tot en met mei. Verspreid de zaadjes op de grond en schep er een
laag aarde overheen. Je kunt de zaadjes ook in de klas laten kiemen in een eierdoosje
gevuld met grond. Zorg voor voldoende vocht en warmte.

Officiële naam van de zonnebloem is Helianthus,
een samenvoeging van de Griekse woorden
helios (zon) en anthos (bloem).

3. UITPLANTEN
Leuk dat jullie meedoen met deze actie.
Laten we Nederland samen in bloei
zetten deze zomer!

Als de zaadjes van de zonnebloemen eenmaal ontkiemd zijn, schieten
de planten al snel de hoogte in en ongeveer 5 à 6 weken na het
zaaien zijn de planten klaar om uitgeplant te worden. Let erop dat
ze ongeveer 40 cm uit elkaar en zeker niet te diep geplant worden.

4.VERZORGEN

1 Mei: Dag van de zonnebloem
MEI

Elk jaar is het op deze dag ‘Internationale Zonnebloemdag’. Overal ter
wereld planten mensen zonnebloemzaadjes op ongebruikte stukjes
grond in de stad. Al sinds de Romeinse tijd is dit een dag waarop
planten en bloemen weer bloeien het lentefeest wordt gevierd.

Geef extra water als het droog en warm weer is. Zorg echter wel voor een goede
afwatering. Zonnebloemen kunnen namelijk niet tegen een té natte bodem.

5. BESCHERMEN

Hoewel zonnebloemen sterk en makkelijk zijn, kunnen ze af en toe wel wat hulp gebruiken. Bijvoorbeeld
door ze af te dekken bij strenge vorst en te beschermen tegen de wind.

6. GENIETEN

Zonnebloemen groeien snel en bloeien soms wel van juli tot oktober. In die
tijd is het heerlijk genieten van die kleurige, knalgele kleuren om je heen. Wist
je dat zonnebloemen gedurende de dag met de zon meedraaien? Zo kijken ze
’s ochtends naar het oosten en ’s avonds naar het westen, leuk hè?

7. OOGSTEN

Als de zaden rijp en bruin worden en de reusachtige bloemen van de zonnebloem beginnen te hangen, is
het tijd deze af te snijden. Knip de bloemen met vijf centimeter steel af en hang ze op hun kop, bijvoorbeeld
aan een touw of waslijn in de klas. Om de zaadjes eruit te krijgen, laat je de kop eerst goed drogen. En dan
komt het leukste…. Want wat kun je doen met dat zaad? Volgend jaar weer planten, bewaren als wintervoer
voor de vogels of gewoon zelf eten!

