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Geestje gezond
Wat 
De materiaalbox ‘Geestje Gezond’ omvat een selectie van kwalitatieve, onder-
bouwde materialen (spelletjes, lespakketten, boeken,…) om aan geestelijke  
gezondheidsbevordering te werken. Het richt zich op het verbeteren van het  
algemene welbevinden, je beter in je vel voelen en het bespreekbaar maken van 
het thema geestelijke gezondheid.

Voor wie 
Kleuter- en lager onderwijs

Geestje gezond in de Gezonde School 
Bij voorkeur worden deze materialen niet los gebruikt, maar binnen een 
gezondheidsbeleid op school waar geestelijke gezondheid en welbevinden een 
onderdeel van is. In de handleiding, die terug te vinden is in de materiaalbox, 
vind je informatie over hoe een geestelijk gezondheidsbeleid er kan uitzien 
binnen de basisschool. Daarnaast kan je gebruik maken van het overzicht van 
alle materialen die op de markt zijn om een geestelijk gezondheidsbeleid in de 
lagere school vorm te geven. 

Meer info
Neem contact op met je Logo voor het ontlenen van de materiaalbox.

Voor een goed gevoel op school
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Veiling Hoogstraten 
Wat 
Bezoek met je klas de groenten- en fruitveiling en interactieve doe-tentoonstelling 
‘sla je slag’. Na de oogst vinden de meeste groenten en fruit hun weg naar ons bord 
via de veiling. Veiling Hoogstraten is marktleider in België als het over aardbeien gaat.
Tijdens deze rondleiding worden de leerlingen ondergedompeld in de werking van 
de veiling. Deze rondleiding wordt verrijkt met een interactieve doe-tentoonstelling 
‘sla je slag’. Deze tentoonstelling zorgt ervoor dat kinderen stilstaan bij het stuk fruit 
dat in hun lunchpakket zit: waar komt het vandaan, hoe wordt het geteeld, wat zijn 
de verschillende soorten, …

Voor wie 
2e en 3e graad lager onderwijs 
Bijzonder onderwijs en secundair onderwijs 
(Secundair onderwijs krijgt een meer technische rondleiding)

Inschrijven
Via inschrijvingsformulier op de website www.logokempen.be

Veiling Hoogstraten in de Gezonde school 
Geef fruit, gezonde voeding en de actieve voedingsdriehoek ook een plaats  
in de lessen. Het online lesmateriaal komt hierbij zeker van pas!

Meer info
Neem contact op met je Logo.

De weg van groenten en fruit naar ons bord
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Proefserre Thomas More
Wat 
De proefserre van Thomas More te Geel is bedoeld als praktijkwerkplaats 
voor studenten van de Bacheloropleiding Agro- en biotechnologie. Hier 
worden groenten en fruit (zoals tomaten, aardbeien, paprika’s) en bloemen 
op een geïntegreerde manier (met biologische gewasbescherming) geteeld 
onder meer op hydrocultuur. De geoogste producten worden verkocht, 
vooral via de tuinbouwveilingen. De serre heeft een oppervlakte van 3500 m².  
Op een buitenveld van 1 Ha staan ook bloemkolen, aardappelen, wortelen, 
selder, prei, … Er is een uitgebreide boomgaard, waar eveneens zoveel mogelijk 
biologische bestrijders worden gebruikt. Tijdens de periode van het bezoek is  
er geen fruit beschikbaar of te zien in de boomgaard (wel bloesem). Interessant 
aan dit schoolbedrijfje is dat er allerlei nieuwe kweekmethoden worden uitgetest. 
Er wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met beschermingstechnieken tegen 
nachtvorstschade. De proeftuin heeft ook een waterzuiveringsinstallatie met 
rietveld.

Voor wie 
3e graad lager onderwijs

Meer info
Het bezoek aan de proefserre kan 
enkel doorgaan tijdens de maanden  
april-mei-september en oktober en dit 
enkel op maandag en dinsdag. Inschrijven 
kan via info@logokempen.be. 

Wens je meer informatie, neem dan 
contact op met je Logo.

Hoe worden groenten en fruit geteeld?


