Tulpen verslag
In groep 7 en 8 zijn wij bezig met de tuinbouwbattle. Wij
kweken tulpen en mogen deze uiteindelijk verkopen. Wij
hebben met alle kinderen besproken dat wij met de opbrengst
Oekraïne willen steunen en daarom hebben wij via giro 555
een team aangemaakt. Iedere donateur krijgt een bosje tulpen
als bedankje te komen brengen (op=op).
https://www.inactievoorgiro555.nl/team/de-tweemaster-groep-7-en-groep8?utm_campaign=giro-555&utm_content=new_team&utm_medium=emailauto&utm_source=kentaa

De tulpen groeien elke dag een beetje hier zie je wat er deze
dagen gebeurt met de tulpen.
We gaan ongeveer elke dag wat over de tulpen schrijven.
Maar niet persé heel veel gewoon hoe lang ze zijn en hoe kort
de kleinste is.

Donderdag 10 maart 2022
De tulpen zien er goed uit, sommige wel een beetje
beschimmelt, maar dat geeft niet!
De tulpen zelf:
1. Ze heten: Voicemail.
2. Lengte: 30cm-40cm lang worden.
3. In de schaduw zetten, want in de zon zijn ze sneller
uitgebloeid.
4. Een week houdbaar.
5. Oogsten wanneer de tulpen kleur krijgen.
6. De kleur: Rood met aan de randjes wit/geel.
Je moet de tulpen altijd water geven, de wortels moeten
helemaal onder water. Als het te veel water is dan loopt het
water uit de gaatjes. Het is dus handig om het in een
bakje/bord te zetten.
7. Maandag 7 maart waren de niet beschimmelde nog klein
zo'n 7-10 cm, Nu na 3 dagen zijn de niet beschimmelde
14-17 cm lang en de beschimmelde zijn zo'n 4-5 cm. De
beschimmelde groeien niet echt, maar wie weet wel over
een paar dagen!
8. Het geld wat we hebben gehaald voor Oekraïne =
€1.370!!

Vrijdag 11 maart 2022.
We hebben gisteren de bakken omgewisseld met tulpen,
omdat de bovenste (die nu de onderste zijn) Langer waren dan
de onderste (die nu de bovenste zijn) We hopen dat nu de
bovenste dus langer worden.
Als de tulpen zijn beschimmeld dan moet je dat laten, maar
als er veel zijn naast elkaar en eentje is beschimmeld, moet je
hem wel weghalen anders kunnen de andere beschimmeld
raken!
Hoe lang zijn de tulpen nu?
Onder: 16-20 cm dat is de langste
De kortste is: 1,5-5 cm
Boven: 17-20 cm dat is de langste
De kortste is: 1,5-5cm
Onder groeit het minder snel, want de letlampen zijn feller!
De bakken om wisselen was dus een goed idee!

We hebben gezien dat bij sommigen tulpenbollen 2 tulpen uit
groeien!
We hebben tot nu toe nog steeds €1.370!

Maandag 14 maart 2022
De tulpen zijn zeker gegroeid!!
De bovenste tulpen,
De langste= 22-26 cm lang.
De kortste= 9-11 cm kort.
De onderste tulpen,
De langste= 25-30 cm.
De kortste= 10-12 cm.

Hoeveel geld hebben we nu opgehaald??
€1420!!

Woensdag 16 maart 2022
Bovenste tulpen. Langste= 31 cm
Kortste= 17 cm
Onderste tulpen. Langste= 30 cm

Kortste= 20 cm.
Sommigen tulpen hebben 2 of 3 tulpen aan hun
tulpenbol!! We maken bedankjes voor de mensen die
hebben gedoneerd! Nogmaals heel erg bedankt voor het
doneren! Hier mee helpen we echt Oekraïne!
Ons geldbedrag staat nu op €1441!!! Er zijn nog een
paar beschimmelde, maar het zijn er minder dan aan het
begin. We hebben vandaag de bakken omgedraaid. En
de bovenste zijn wel een paar centimeters langer.

Donderdag 17 maart
Boven is de langste= 34cm
En de kleinste van boven=2cm
De langste van beneden=38cm
De kortste van beneden=10cm
We hebben vandaag een kleinere ontdekt van 2cm.
Het gaat heel erg goed met de tulpen.
We denken dat we ze bijna kunnen oogsten.
En we hebben al bedankkaartjes gemaakt.
Dus klaar voor de oogst!
We staan nog steeds op €1441!

Maandag 21 maar 2022
De tulpen zijn mooi en goed gegroeid!
De langste is 40 cm!
De kortste is 15 cm.
We doen ze nu bij elkaar in een pakket van 7 tulpen!
Sommigen moeten nog groeien, maar de meeste zijn
mooi en lang!
We hebben €20,00 meer gekregen! Dus we hebben
nu.....

€1461!!

De tulpen worden nu ingepakt door juf Meinke met
andere kinderen uit groep 8!
Nogmaals:
De tulpen zelf:
1. Ze heten: Voicemail.
2. Lengte: 30cm-40cm lang worden.
3. In de schaduw zetten, want in de zon zijn ze sneller
uitgebloeid.
4. Een week houdbaar.
5. Oogsten wanneer de tulpen kleur krijgen.
6. De kleur: Rood met aan de randjes wit/geel.

Sommige mensen waren anoniem, die kunnen we helaas
geen tulpen geven, maar ook die heel erg bedankt!

Heel erg bedankt dat je hebt gedoneerd en dat we met dit geld
Oekraïne zeker weten kunnen helpen!! Bedankt!
Groeten van Groep 7a, 7b en groep 8
van basisschool De Tweemaster

