
vandaag gaan we een paar struiken verplanten.  

we starten met een diep gat. en daarnaast nog een paar. 

we moeten vier struiken verplanten, dus voor elk een gat. 

met de schep gaan we langs de kant van de struik in de aarde. 

zo komt de struik omhoog, op de schep. 

je pakt de struik vast en sleept hem naar het eerste gat. 

dan zakt die struik in het gat met de wortels in de aarde. 

nu nog wat aarde er op en wat aanstampen. klaar! 

zo gaan die andere ook naar hun plek. 

als het klaar is moet je ze nog wat begieten met de gieter. 

dan kunnen de struiken gaan groeien en bloeien op de juiste plek in de tuin. 

op die andere plek komt dan een vak met andere planten.  

ik wil daar wel een pompoen en wat boontjes.  

nu schep ik nog wat mest door de aarde, want dat vinden ze tof. 

leuk, dat werken in de moestuin! 
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