
DE LOOP VAN SEIZOENEN

Doelstellingen

• Het fruit en de groenten van het seizoen ontdekken.
• Nadenken over de manier waarop fruit en groenten worden geproduceerd.
•  Stilstaan bij de milieueffecten die voortvloeien uit de consumptie van fruit en groenten die 

buiten het seizoen worden geïmporteerd.

Vaardigheden

• Beoogde vaardigheden: zich verschillende voorstellingen kunnen maken van de tijd 
•  Gevraagde vaardigheden: gebruik maken van in het geheugen opgeslagen gegevens 

voor het uitvoeren van gelijkaardige taken. In contact treden met de tijd.

Benodigd materiaal

• Het verhaaltje « De loop van de seizoenen » 
• Kleurpotloden:              een blauw, groen, rood en geel voor elk kind

Suggesties

•  Om het thema te introduceren, kunt u de kinderen ook verzoeken ieder een stuk fruit of 
groente naar keuze mee te nemen (echt fruit en groente of namaakproducten die ze thuis 
gebruiken tijdens het ‘winkeltje’ spelen) 

•  Om de verschillende seizoenen gemakkelijker te kunnen herkennen, stelt Leefmilieu Brus-
sel u posters ter beschikking met afbeeldingen van fruit en groenten van het seizoen

•  Indien u wenst, kan de activiteit worden uitgebreid met een keukenworkshop, waarvoor 
uiteraard meer materiaal nodig is.

Voor meer informatie

Leefmilieu Brussel stelt verschillende soorten ondersteunend materiaal 
tot uw beschikking, zoals:
• Het pedagogisch dossier “Voeding op school, milieu op het menu »
• Een kalender met fruit en groenten van het seizoen
• « Seizoenposters » 

U kunt dit materiaal bestellen via www.leefmilieubrussel.be 
of door te bellen naar 02 775 76 28.

Aardbeien in de winter? Witloof  in juli? Er zijn geen seizoenen meer mevrouw! 
Maar het feit dat alles het hele jaar door te vinden is, heeft een belangrijke impact 
op ons milieu. Ofwel zijn de producten afkomstig van verre landen, ofwel worden 
ze in verwarmde serres gekweekt, of  zelfs allebei! Resultaat: een hoge energie-
kost en een aanzienlijke uitstoot van CO2. Om dit alles te bespreken met uw leer-
lingen van 5 tot 8 jaar, biedt De loop van de seizoenen een eenvoudig en ludiek 
leermiddel om opnieuw te leren genieten van het eten van seizoensgebonden fruit 
en groenten. 

frUIT EN grOENTEN vAN dE HErfST :

topsmaken gegarandeerd

frUIT EN grOENTEN vAN dE WINTEr :

energie bij de vleet !

frUIT EN grOENTEN vAN dE LENTE :

voor gezonden meiden
en venten !

frUIT EN grOENTEN vAN dE zOmEr :

vol vitaminen en zon !
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HANDLEIDING VOOR DE LERAAR



Op de voorkant

Een klein verhaaltje dat u kunt voorlezen 
als inleiding op het thema van de seizoe-
nen.

Vervolgens kunt u de kinderen verzoeken de verschillende stukken fruit en de verschillende 
groenten aan te duiden aan de hand van de voorgestelde illustraties:

 kers – witloof – appel – tomaat – wortel – asperge – druif – 

 radijs – prei – meloen – pompoen – aardbei – courgette – 

 noot –  salade– peer 

Met uw hulp moeten de kinderen proberen uit te vinden in welk seizoen deze stuk-
ken fruit en deze groenten normaalgesproken worden gegeten. 

Ze moeten het fruit en de groenten als volgt omcirkelen:

•    groen voor het fruit en de groenten die in de lente worden gegeten: appel, salade, wortel, 
asperge, radijs, prei, aardbei, peer

•    geel voor het zomerfruit en de zomergroenten: kers, tomaat, radijs, prei, meloen, aardbei, 
courgette, salade

•    rood voor het herfstfruit en de herfstgroenten: appel, tomaat, wortel, druif, radijs, prei, 
meloen, pompoen, noot, salade, peer

•    blauw voor het winterfruit en de wintergroenten: appel, wortel, prei, pompoen, witlof, noot, 
peer

« Aardbeien eten tijdens kerstmis of witloof tijdens de Paasdagen? »  

Waar het om gaat is dat de kinderen nadenken over wat ze eten. Als bepaald fruit en be-
paalde groenten buiten het seizoen worden gegeten, dan betekent dit:

• dat ze afkomstig zijn uit verre landen en dat ze dus zijn vervoerd, meestal per vliegtuig;
• dat ze in verwarmde serres werden gekweekt.

In beide gevallen geldt dat het ingewikkelder is en meer energie vraagt dan een lokale cul-
tuur die is afgestemd op het seizoen:  een vliegtuig dat fruit en groenten vervoert, verbruikt 
brandstof, en om serres te kunnen verwarmen is elektriciteit nodig… Resultaat: dat alles 
kost veel geld en draagt bij aan de klimaatverandering. Het is dan ook veel beter om gewoon 
het juiste seizoen af te wachten voor het eten van bepaalde fruitsoorten en groenten! 

Een extraatje voor de gezondheid! De discussie biedt u ook een goede gelegenheid om 
een koppeling te leggen naar het thema « gezondheid »: voor een goede gezondheid is het 
van belang iedere dag fruit en groenten te eten!

Op de achterkant

Op het kaartje staan 4 recepten met 
producten die vooraf werden ingedeeld 
volgens het seizoen.  

De kinderen worden verzocht uit te vinden in welke seizoen de volgende lekkernijen kun-
nen worden bereid: 

•  crumble uit de boomgaard op basis van appels en peren 
(lente / herfst / winter)

•  stoofpotje van tante Martha met courgettes en tomaten 
(zomer)

• soepje uit kabouterland (herfst / winter)

• zonnige salade (lente)

Vervolgens kunt u de kinderen vragen een maaltijd te verzinnen die ze lekker vinden, op 
basis van fruit en/of groenten en afgestemd op het huidige seizoen. U kunt hier ook een 
activiteit aan toevoegen door de kinderen te vragen om – naar keuze en afhankelijk van hun 
leeftijd - de maaltijd te tekenen of om de ingrediënten van hun recept op te schrijven in de 
vorm van een boom.

Om nog een stapje verder te gaan

Mocht u over voldoende tijd beschikken, dan kunt u van de gelegenheid gebruik maken om 
een keukenworkshop te organiseren; tijdens deze workshop kunt u gezamenlijk een van de 
voorgestelde recepten voorbereiden, of een van de recepten die de kinderen zelf hebben 
bedacht. Als dit niet mogelijk is in de klas, kunt u de kinderen voorstellen dit idee thuis te 
bespreken en daar een van de recepten klaar te maken.

Eet smakelijk!

Verloop

de loop van de seizoenen

Raad de naam van elke vrucht 
en van elke groente en  
omcirkel het: 

in het groen als  
je ze in de lente eet,

in het geel als  
je ze in de zomer eet,

in het rood als  
je ze in de herfst eet,

in het blauw als  
je ze in de winter eet.

Wist je dat er in elk seizoen andere vruchten en  
andere groenten zijn? 
Wanneer staat er prei in de moestuin?  
Wanneer hangen er kersen in de boomgaard? 

Wat denk jij: vind je aardbeien met Kerst en witloofs  
met Pasen?

In welk seizoen 
hoor je vogeltjes fluiten?
In de lente 
doen ze mijn oren tuiten.

In welk seizoen kun je kersen  
plukken? 
In de zomer  
zal dat wel lukken.

In welk seizoen mag je kastanjes  
rapen? 
In de herfst; 
en ook noten kraken.

In welk seizoen zul je sneeuwballen 
gooien? 
In de winter 
voor het gaat 
dooien.

In welk seizoen eten we … ?

Het stoofpotje  
van tante Martha

Dit zit erin (5 pers.):  
2 aubergines, 1 rode paprika, 1 groene  
paprika, 6 courgettes, 8 verse tomaten,  
basilicum, 1 bosje peterselie, 1 ui,  
2 teentjes knoflook  (geperst), olijfolie.

Zo maak je het: spoel alle groenten schoon  
met water en snij ze in dunne plakjes.  
Haal de zaadjes uit de paprika en gooi ze weg.  
Giet een scheutje olie in een grote pan.  
Bak daarin de uien en daarna de aubergine.  
Voeg er al de rest bij. Giet een glas water 
 in de pan. Zet het deksel op de pan.  
Laat 35 minuten sudderen op een laag vuurtje.  
Schep op borden en strooi er geraspte kaas over.

Crumble uit de boomgaard
Dit zit erin (8 pers.):  
3 appelen, 2 peren, 130 g bruine suiker, 
100 g bloem, 75 g weke boter, gemalen 
kaneel.

Zo maak je het: schil de vruchten, snij ze in 
twee en haal er het klokhuis uit. Snij het vrucht-
vlees in blokjes. Meng 50 g bruine suiker met 
het kaneelpoeder, strooi dat over de blokjes fruit. 
Smeer een ovenschotel in met boter. Leg er de 
blokjes fruit in. Meng de bloem met de rest van 
de suiker en de boter. Kneed met je vingers tot  
je een kruimeldeeg hebt. Leg dat op het fruit en 
zet de schotel 30 minuten in de oven op 6.  
Je eet de crumble warm of lauw, gewoon  
of met een toefje slagroom. Mmm … lekker!

Een soepje uit Kabouterland
Dit zit erin (8 pers.): 1,5 kg pompoen, 
3 preiwitten, 3 wortelen, 1 takje  
selderij, 2 uitjes, olijfolie, zout.

Zo maak je het: spoel de groenten, schil ze en snij ze 
in stukjes. Giet de olie in een pan en bak de ui goud-
geel. Doe er de andere groenten bij. Giet er 
1,5 liter water bij en een schepje zout. Breng aan de 
kook. Draai het vuur laag en laat 30 minuten prut-
telen. Dien de soep zo op of zet er even de mixer in. 
Schep de soep in de borden. Doe er een lepel room bij. 
Verrukkelijk!

En nu jij: bedenk een  
gerecht van het seizoen,  
dat jij heerlijk vindt! 

Vul bij elk recept het rondje in de kleur 
van het gepaste seizoen:

in het groen als  
je ze in de lente eet,

in het geel als  
je ze in de zomer eet,

in het rood als  
je ze in de herfst eet,

in het blauw als  
je ze in de winter eet. 
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Zonnige salade
Dit zit erin:  
witlof, sojascheuten,  
prinsessenboontjes, boter-
boontjes, radijsjes, aard-
appelen, eieren, olijfolie, 
citroensap, rozemarijn.

Zo maak je het: spoel alle 
groenten schoon met water.  
Schil de aardappelen en zet ze  
op met water en wat zout.  
Reinig de boontjes en zet ze  
op met water en wat zout. Kook 
de eieren hard. Pel ze en snij ze 
in twee. Snij alle groenten in 
staafjes. Neem een kom en meng 
een sausje van de rozemarijn,  
de olijfolie en het citroensap.  
Leg alle staafjes zoals zonnestra-
len. In het midden leg je  
de eieren. Het is net als een zon.


