
Aanschaf planten voor De Bloeiwijzer 
 
Beste leden van de leerlingenraad, 
 
Website 
Hebben jullie onze, nieuwe website al gezien? Wisten jullie dat jullie ook vermeld staan? 
Kijk gerust eens op: www.debloeiwijzer.nl 
Mocht je nog suggesties hebben, dan hoor ik dat graag! 
 
Sponsoractie 
Van de Meerlanden heb ik, ondergetekende, samen met meester Ronald, een cheque ter 
waarde van €750,- ontvangen om planten bij een kweker te kunnen kopen. 
De kweker wil, speciaal voor onze school, een scherp tarief aanhouden, zodat we meer 
kunnen kopen dan wanneer we dit bij een tuincentrum zouden doen. 
 
De kweker biedt meerdere planten, waarbij veel planten goed voor je gezondheid zijn omdat 
ze de lucht die je inademt, zuiveren. Dat zuiveren gebeurt zonder dat je het merkt, maar 
zorgt er wel voor dat jij gezonde lucht binnen krijgt, je beter voelt en je beter kunt 
concentreren! Iedere plant heeft echter andere eigenschappen. Zo houdt de ene plant van 
veel licht, terwijl de andere plant niet in de volle zon wil. Zo ook met de hoeveelheid water 
die de plant nodig heeft! 
 
De kweker had dan ook meerdere vragen aan jullie:  
● Op welke plekken in school willen jullie een plant? 
● Is er op deze plekken veel licht/zon? Of juist weinig? 
● Moet de plant een grote ruimte beslaan (bijvoorbeeld in een hal) of juist weinig ruimte 

innemen (bijvoorbeeld in de klas)? 
● Welke informatie willen jullie op een bordje beschrijven bij de plant, waardoor alle 

leerlingen van De Bloeiwijzer iets leren over deze plant? 
 
Tot slot alvast een idee van de (luchtzuiverende) planten die de kweker levert: 
 

 
Areca/Goudpalm Dracaena Yucca 

Areca vermindert schadelijke stoffen Dracaena is afgeleid van het Griekse De Yucca heeft een stoer uiterlijk  

en verhoogt de hoeveelheid zuurstof 'drákaina', wat vrouwtjesdraak betekent. en is een gemakkelijk om te onderhouden. 
in de kamer. Wordt vaak gezien als Makkelijk te onderhouden. 
beste luchtzuiverende plant.  

 
Vriendelijke groet, 
 
Maarten Loeve 

http://www.debloeiwijzer.nl/

