
De koers van het CNME: 
Van educatie naar 
samenwerking
Zoals in eerdere nieuwsbrieven al beschreven, zijn we de afgelopen twee jaar bezig geweest met 
het NME-arrangement. Een programma waarin meer dan 50 partners deelnamen, met als doel een 
netwerk op te bouwen om met Natuur en Milieueducatie (NME) Amersfoort duurzamer te maken. 
NME zien we niet als doel op zich, maar een middel om te komen tot duurzame samenwerking. 

Dat de gemeente of het CNME dat alleen kan, is uitgesloten. De stad is van ons allemaal en daarom 
hebben we er ook allemaal een aandeel in om deze te verduurzamen. Van jong tot oud. Als je dit 
tot je laat doordringen dan zie je dat NME moet meegroeien met die ‘netwerkontwikkeling’ en 
samenwerken met de ‘kracht van de stad’. We gaan dus van Natuur en Milieu Educatie naar Natuur 
en Milieu Samenwerking. 

Carla van Dorp-Emmink, directeur Centrum voor Natuur en Milieu

‘Vertel het mij en ik 
zal het vergeten;

laat het me zien en ik 
zal het onthouden;

laat het me onder-
gaan en ik maak het 
me eigen’.
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Warme truiendag  vrijdag 8 februari 2013
boomfeestdag  woensdag 20 maart 2013

Op woensdagmiddag 14 november 2012 bouwden kinderen 
hutten bij Natuurboerderij de Brinkhorst. Binnen werden kleine 
hutjes geknutseld op een bodem van een plak klei, terwijl bui-
ten grote hutten gebouwd werden.
In de natuurspeelplaats vlak naast de boerderij werden wilgen-

tenen hutten gebouwd.
De kinderen vlochten er flink op los. Emmers 
bladeren werden aangesleept als vloerbedekking 
en bij een andere hut vonden de kinderen dat de 
vloer er juist schoon uit moest zien, dus al het blad 
werd daar uit de hut geharkt. Na twee uur werken, 
stonden er drie mooie hutten.

Veel mensen hebben hun 
steentje (takje) bijgedra-
gen aan deze geslaagde 
middag. Matchpoint 

regelde dat medewerkers van de Ra-
bobank de kinderen begeleidden. Een 
groep vrijwilligers van CNME Landgoed 
Schothorst snoeide de wilgen. En 
begeleiders en cliënten van Amerpoort 
vervoerden de takken van Landgoed 
Schothorst naar de Brinkhorst.

Hutten bouwen in Vathorst

Warme Truiendag
Op vrijdag 8 februari 2013 is het Warme Tru-
iendag. Om aandacht te vragen voor de op-
warming van de aarde moet er iets speciaals 
gebeuren, iets vreemds, iets wat opvalt!
Mensen vinden ‘Warme Truiendag’ een rare 
naam. Juist daardoor valt deze dag op!

Door de verwarming een graadje lager te zetten, besparen we 
brandstof en dat scheelt uitstoot van allerlei kwalijke stoffen. 
Zo kunnen we helpen om de opwarming van de aarde tegen te 
gaan. Als het wat kouder in de klas, op kantoor of in je huiska-
mer is, moet je een warme trui aantrekken. Zo is de naam van 
deze dag verklaard.

aankondigen
Wat kun je doen in de klas of op de BSO aan Warme Truiendag? 
Vertel de kinderen waarom deze dag zo heet en vertel dat jullie 
mee gaan doen. Vraag vooraf of de kinderen warme kleding aan 
willen trekken op 8 februari, omdat de thermostaat een graadje 
lager gaat. Geef de kinderen van te voren een briefje mee en 
betrek de ouders op die manier bij de actie. U kunt de actie ook 
aankondigen via posters die de kinderen zelf maken.

Wat kunnen jullie doen?
Dan is het 18 februari en de kinderen krijgen het koud in de 
klas. Wat dan? Hieronder staan een paar tips:

•  Zing een bewegingsliedje, 
zoals ‘hoofd schouders knie 
en teen’.
•  Vertel een verhaal waarbij u 

aan de kinderen vraagt om op hun plaats (iedereen staat naast 
zijn stoel) bewegingen te maken die ze in het verhaal horen. 
Bijvoorbeeld:  ‘Jos wandelde naar school. Plotseling begon het 
te regenen. Hij wilde niet nat worden en zette het daarom op 
een lopen. Hij rende een paar minuten, trok de deur van de 
school open, liep door de gang, ging de trap op, hing zijn jas 
op, liep het lokaal binnen, deed de deur achter zich dicht en 
ging zitten’.
•  Zing en dans de pinguïndans.

Andere acties op die dag:
•  Stel deurwachters aan die een paar weken lang er op letten dat 

de buitendeur gesloten wordt, nadat deze is open gedaan bij 
het in- en uitgaan van de school.
•  Doe ludieke acties: brei een sjaal of houdt een modeshow van 

warme kleding.
Wilt u meer ideeën? Kijk op www.warmetruiendag.nl of vraag 
het CNME.
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Trainingen over NME & Natuurbeleving 
CNME Landgoed Schothorst heeft ruime ervaring met het geven van NME-trainingen en workshops aan diverse doelgroepen. Wij maken 
trainingen op maat, waarbij we inspelen op uw behoeften en wensen.
Voor kinderopvangorganisaties geven we regelmatig trainingen aan pedagogisch medewerkers over natuurbeleving met kinderen in het 
algemeen of specifiek over het gebruik van hun groene buitenruimten.

Ook voor basisscholen zijn er diverse mogelijkheden. Voor studiedagen kan het CNME samen met een school een gericht programma 
samenstellen voor het hele team over NME op school, bijvoorbeeld met de volgende onderdelen: 
•  waar staan we nu en wat willen we met NME op onze school? 
•  wat is de rol van onze NME-coördinator?
•  hoe benutten we onze groene schoolomgeving voor verrijkend onderwijs?
•  hoe benutten we ouders bij het geven van buitenonderwijs of themalessen op het CNME?
Daarnaast willen we trainingen geven aan meerdere scholen tegelijk, daar waar een gedeelde behoefte bestaat. Het meest bekende 

voorbeeld daarvan is de NME-coördinatorencursus, die weer georganiseerd zal worden zodra 
er voldoende deelnemers zijn. Als u als NME-contactpersoon op een B-school interesse hebt in 
het worden van A-school, vraag dan naar meer informatie over deze cursus.

Daarnaast kan je ook denken aan het opleiden van natuurouders. Natuurouders (ouders of 
grootouders) kunnen:
•  een oplossing bieden voor het groeiende gebrek aan begeleiders bij themalessen;
•  helpen bij het werken in de schooltuin;
•  helpen bij natuuronderwijs, bijvoorbeeld bij buitenlessen in de groene schoolomgeving. 

Wij nodigen u uit contact met ons op te nemen om uw wensen kenbaar te maken en de mo-
gelijkheden te bespreken tijdens een adviesgesprek. Mail dan naar: a.defeijter@amersfoort.nl.

Duurzaamheid op de Brinkhorst 
we laten het zien en beleven!
Natuurboerderij De Brinkhorst is voor de wijk Vathorst een plek waar bezoekers op een laagdrempelige manier in contact komen 
met de natuur, het boerderijleven met de dieren en het onderwerp duurzaamheid. Toen de Brinkhorst in 2008 werd voltooid, zijn 
er al diverse technische duurzaamheidmaatregelen getroffen. En sinds januari 2013 is er ook voor de bezoekers van alles te zien en 
te beleven over natuur en duurzaamheid. Het doel is dat bezoekers geïnspireerd worden om zelf duurzaam te gaan handelen. 
Er is al veel dat de bezoekers kan inspireren:
•  Zonnepanelen op het dak en een scherm waarop je kunt zien hoeveel  energie er nu al is opgewekt;
•  Het Brinkeltje waar eigen seizoensproducten worden verkocht, zoals appels, stoofperen, aardappels, pompoenen;
•  Een hele grote foto van het Nationaal Landschap Arkemheen- Eemland. Even een stapje terug in de tijd dus;
•  Een regenton en een waterpomp waaruit kinderen water in gieters of emmers kunnen tappen om zelf de plantjes water te geven;
•  Informatie over de fruitbomen en het belang van de bij hierbij;
•  Informatie over de paddenpoel en het onderhoud hiervan;
•  Voor de allerkleinsten zijn er draaikubussen over de verschillende dieren op het erf.
En natuurlijk, helemaal niet onbelangrijk zijn de welkomstborden en vlaggen, zodat nog meer mensen uit Vathorst 
deze mooie en inspirerende plek zullen vinden en bezoeken.

Openingstijden Kinderboerderijdinsdag t/m vrijdag:   
10.00 uur - 12.00 uur en 

 

13.00 uur - 16.00 uur 

za, zo en feestdagen (mei t/m okt): 13.00 uur - 17.00 uur

za, zo en feestdagen (nov t/m apr):  12.30 uur - 16.30 uurTel: (033) 433 43 03  www.natuurboerderijdebrinkhorst.nl

Openingstijden Kinderboerderijdinsdag t/m vrijdag:   
10.00 uur - 12.00 uur en 

 

13.00 uur - 16.00 uur 

za, zo en feestdagen (mei t/m okt): 13.00 uur - 17.00 uur

za, zo en feestdagen (nov t/m apr):  12.30 uur - 16.30 uur
www.natuurboerderijdebrinkhorst.nl
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Het realiseren van een groen schoolplein is één. Er komt veel bij kijken. De weg er naar toe is vaak lang en hobbelig. Veel scholen in 
Amersfoort die een groenere schoolomgeving willen realiseren, weten de weg naar het CNME te vinden voor hulp en advies in dit traject. 
Als de groene schoolomgeving er dan is, hangen de vlaggen uit, ontdekken kinderen zelf op welke manier ze daar kunnen spelen en 
haalt iedereen opgelucht adem. Weer een project en een proces afgerond! 

Toch rijst daar een half jaar later vaak een maar... De groene schoolomgeving was toch niet alleen bedacht als natuurlijke speelplaats 
voor kinderen tijdens de pauzes, maar ook als groene leeromgeving?! Hoe benut je zo’n buitenruimte voor verrijkend onderwijs? Wat 
komt daar aan organisatie bij kijken? Is het hele leerkrachtenteam daartoe bereid en is de buitenruimte daar inderdaad voldoende voor 
uitgerust?

Tijdens de laatste PAN-bijeenkomst in november 2012 bleek bij de aanwezige scholen een behoefte te zijn aan meer advies en hulp bij 
het benutten van een groene schoolomgeving. Het CNME stuurde daarna een enquête rond aan scholen om de precieze behoefte te 
peilen. Uit de reacties blijkt dat er specifiek behoefte is aan hulp/advies over met name de volgende onderwerpen:
•  Het benutten van de groene buitenruimte voor natuuronderwijs. (welke activiteiten kunnen we doen?)
•  Draagvlak hiervoor bij het gehele team.
•  Betrekken en inzetten van ouders bij de groene buitenruimte en de buitenlessen.
Hebt u een groene buitenruimte en wilt u alsnog de enquête invullen, neem dan contact op met het CNME. 

Het CNME kan schoolteams met een groene buitenruimte helpen met:
•  Het opstellen van een doorlopende leerlijn voor NME waarin het gebruik van de buitenruimte is meegenomen;
•  Het geven van een training voor leerkrachten over het geven van verrijkend onderwijs in de buitenruimte;
•  Het aanreiken van eenvoudige natuurbelevingsactiviteiten voor kinderen uit elke bouw voor korte onderwijsmomenten buiten;
•  Het geven van een presentatie tijdens ouderavonden om het draagvlak bij ouders te vergroten;
•  Het opleiden van natuurouders die helpen bij buitenlessen;
•  Een betere inrichting van de buitenruimte ten behoeve van buitenlessen.
 
Het CNME beraadt zich over een training over het benutten van groene schoolpleinen voor meerdere scholen tegelijk. Om een goed 
beeld te krijgen, hopen we meer ingevulde enquêtes te ontvangen. We nodigen u uit om wensen kenbaar te maken. Mailen kan naar: 
cnme-scholen@amersfoort.nl.
Verder zullen de ingevulde enquêtes een rol spelen tijdens de gesprekken met individuele scholen.

baSiSoNdErWijS 

Benutten van een groene 
schoolomgeving

Interessante website 
www.onzenatuur.nl.
Soms zijn er zulke goede bruikbare dingen te vinden op het 
wereld wijde web, dat het jammer zou zijn als dat jullie dan 
niet zouden weten! Daarom tippen wij www.onzenatuur.nl. 
Een website waar elke maand nieuwe informatie bijkomt. De 
onderwerpen zijn aangepast aan de tijd van het jaar. Wat is in 
die maand interessant? Er is informatie te vinden in de vorm 
van nieuwsberichten, informatieve teksten of filmpjes. Het is 
geschikt voor de bovenbouw van de basisschool.

Gratis zwerfafvalgame 
Veel basisscholen doen 
regelmatig een project over 
afval. Daarom wijzen we jullie 
op de nieuwe game over het 
opruimen van zwerfafval. www.
nederlandschoon.nl/scholen/
basis/zwerfafvalgame. 

De game sluit naadloos aan op het lespakket “Zwerfafval mooi 
niet”, dat kinderen en leerkrachten wil informeren over het effect 
en belang van een schone omgeving. En let op: scholen kunnen 
de promobus en game gratis boeken bij Nederland Schoon.
Aanmelden voor deze leuke les is gratis! Behalve het beschikbaar 
stellen van stroom voor de promobus, hoeft de school verder 
niets te doen. 
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Naast het grote netwerk van ruim 50 partners in de stad dat 
betrokken is bij het NME-arrangement, is er steeds aandacht 
voor onze grootste klant: de basisscholen van Amersfoort! De 
basisscholen zijn onze netwerkpartners ‘avant la lettre’. Een 
klant die we graag willen horen, juist om ook hen mee te ne-
men in de hiervoor beschreven ontwikkelingen. Daarom heb 
ik me gemeld bij diverse scholen om kennis te komen maken. 
En niet alleen dat, maar vooral om eens te luisteren naar waar 
de scholen tegenaan lopen waar het gaat om natuur- en 
milieu educatie, zodat wij vanuit het CNME daar, samen met 
de scholen, een passend antwoord op vinden. Wij willen dus 
anders gaan werken: van aanbodgericht naar vraaggericht! 

leskisten op de fiets?!
Een van de (begrijpelijke) dingen waar sommige scholen te-
genaan lopen is het feit dat het ophalen en terugbrengen van 
lesmateriaal een beletsel is. Zelfs soms zo’n groot beletsel dat 
er op een paar scholen geen of nauwelijks gebruik van wordt 
gemaakt. En dat is jammer, want ik heb inmiddels wel begre-
pen dat de inhoud van de leskisten voldoet aan een behoefte. 
Ik bedacht, iedere keer als er weer auto’s heen en weer rijden, 
hoeveel CO2 we zouden kunnen besparen als we dit systeem 
zouden veranderen. We zijn op dit moment aan het nadenken 

Directeur CNME maakt kennis 
met de basisscholen

over een duurzame oplossing voor dit probleem. Bijvoorbeeld een 
elektrische bakfiets, waarmee lesmateriaal voor scholen en kinder-
opvang door heel Amersfoort kan worden vervoerd. Ik kom daar bij 
u op terug. Als u bij voorbaat al enthousiast wordt, laat het mij svp 
weten!

Stress en drukte op school?!; een tip
Op school is het altijd druk. Er “moet” van alles. En dan kom ik ook 
nog bij de directies aankloppen om kennis te maken…;-))). Tja, daar 
is niet altijd tijd voor en dat begrijp ik ook. Ik heb er bewondering 
voor hoe leerkrachten het toch altijd weer voor elkaar boksen. Soms 
ten koste van zichzelf. Daarom sluit ik af met een persoonlijke tip: 
kijk eens naar het filmpje over mindfulness op school (www.le-
raar24.nl/video/3520 ). Indien er veel interesse voor is, wil ik wel een 
informatiebijeenkomst hierover plannen (Aandacht werkt!, auteur 
van het boekje Stilzitten als een kikker, Eline Snel).

Wilt u mij spreken, dan ben ik te allen tijde bereid tot een nadere 
kennismaking! Graag hoor ik van u; natuur en milieu is immers (in 
het belang) van ons allemaal! 

Carla van Dorp-Emmink, directeur Centrum voor Natuur en Milieu
c.vandorp-emmink@amersfoort.nl  033-4694628

Joost van den Vondel wint de Wecycle 
wedstrijd “De Strijd om Utrecht”
‘Wij hebben met de klas meegedaan aan de Wecycle wedstrijd van de provincie Utrecht. 
De bedoeling was dat we een idee zouden verzinnen dat mensen e-waste niet in de 
prullenbak zouden gooien, maar zouden recyclen. Wij hadden als idee een e-waste bak 
te maken. Dit is een bak waar je kleine elektrische apparaten in kunt doen. Deze bak 
kan naast de bakken komen waar je glas enz. in gooit. Zo voorkomen we dat er veel 
grondstoffen verdwijnen en komt er ook minder milieuvervuiling. 
Met dit idee waren we genomineerd voor de top tien van de vijftig scholen die meede-
den. En dus konden we kans maken op de eerste, tweede of derde prijs. En dat was erg 
spannend. 
Op 16 november 2012 wat het dan zover. Om 8:45 uur kwam de bus ons ophalen en 
gingen we naar Ouwehands Dierenpark. De prijsuitreiking begon en dat was heel span-
nend. Wie was de milieuheld van Utrecht? En dat 
waren wij, groep 8a van de Joost van den Von-
delschool! Iedereen was super blij en rende het 
podium op. Daar gingen we met de hele klas op 
de foto en ze zeiden waarom we gewonnen had-
den. Dat was omdat we een goed idee hadden en 
goed hebben samengewerkt. Want recyclen doe je 
samen. Nu gaat een bedrijf een prototype maken 
van ons idee, de e-waste bak!’

Floris-Jan Groenevelt, leerling Joost van den Vondel



Tweedejaars leerlingen van het Wellantcollege hebben in de oogstmaand september het 
stadslandbouwproject Tuinpark Laakzijde in Vathorst bezocht. Tuinmakelaar Jos Timmer-
mans heeft hiervoor de twee partijen aan elkaar gekoppeld. De leerlingen leerden over 
de permacultuurprincipes, een duurzaam landbouwsysteem. Ook zagen ze hoe groenten 
als rode biet, koolraap, knolvenkel, paarse maïs en pompoen groeien. De smaakpapillen 
werden ook getest: hoe smaakt eigenlijk vers geoogste aardpeer, (suiker)maïs, chioggia-
biet, rucolabloemen en -blaadjes? Hmmmm lekker?!
Wilt u met uw school/klas ook op bezoek bij een bijzonder Amersfoorts groenproject? 
Neem dan contact op met Pauline van Norden (p.vannorden@Amersfoort.nl). 

baSiS- EN voortgEzEt oNdErWijS
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Beroepsscholen aan de slag met 
lokaal en duurzame voeding 
In 2012 was Amersfoort Hoofdstad van de Smaak. Streekgebonden en eerlijke, duurzame voeding is 
op de kaart gezet. Het hoogtepunt was de Week van de Smaak, begin oktober, met allerlei activitei-
ten in, door en voor de stad. Ook organiseerden beroepsscholen van alles dat met eerlijk en lokaal 
voedsel te maken had. 

Leerlingen van praktijkschool de baander in Liendert hebben (h)eerlijk gekookt voor hun ouders 
met groenten uit de tuin van de middeleeuwse boerderij op Landgoed Schothorst. firstClass, het 
leerwerkrestaurant bij station Amersfoort, maakte hapjes met lokale groenten, om die vervolgens 
uit te delen op het station. het vakcollege (Koppel) deelde de zelfgemaakte hapjes uit bij de Meridi-
aantunnel en maakte smakelijke gerechten in hun wekelijkse buurtrestaurant. 
‘Bij Daphne in de Kas’ vond een Potato Proeverij plaats. Leerlingen van het Wellantcollege in 
Vathorst gingen aan de slag met het thema van de Week van de Smaak: de aardappel. Tijdens de 
proeverij konden de gasten en leerlingen ontdekken dat je met de aardappel meer kunt doen dan 
alleen als een begeleidend garnituur bij vlees en groenten. De aardappelen kwamen natuurlijk uit 
de streek. De gasten, waaronder wethouder Gert Boeve, konden genieten van de pure smaak van 
aardappelen in de vorm van een lekkere soep, gezonde frieten en gebakken aardappelen met sla.  

De scholen die aan dit project hebben meegedaan delen hun kennis in het ‘VO-netwerk voedsel & 
groen’. Wilt u komend jaar met uw school ook aan de slag met gezond voedsel, neemt dan contact 
op met Pauline van Norden. 

There is music in waste
Holland Opera, een gezelschap dat gespecialiseerd is in opera en muziektheater voor 
een jong publiek, maakt in het voorjaar van 2013 op twee scholen in Vathorst jongeren 
bewust van de mogelijkheden van afval. Negenhonderd leerlingen van basisschool 
Kon-Tiki en het Vathorst College doen een pilot in Amersfoort. Zij bezoeken het bedrijf Smink, volgen muzieklessen en verzamelen 
materialen om een slagwerkinstallatie te bouwen om daarna samen een muziekstuk te oefenen en te laten horen.
Op een ludieke creatieve wijze wordt het thema recycling aan de orde gesteld. Het is verstandig om afval te scheiden in allerlei 
soorten, want afval is dan voor het grootste deel weer op de een of andere manier te gebruiken. In dit project wordt afval wel heel 
bijzonder hergebruikt! Het belooft een mooi spektakel te worden. Als de pilot succesvol is en het project ook volgende jaren georga-
niseerd wordt, kunnen wellicht andere scholen meedoen.

Wellantcollege op excursie Stads-
landbouwproject Tuinpark Laakzijde
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De Natuurtuin Liendert
Achter het wijkcentrum De Groene Stee (Liendert) ligt als sinds 1979 een wilde plantentuin. Ondanks het hoognodige onderhoud 
dat de Praktijkschool De Baander er al jaren lang uitvoert, is de tuin verwilderd. De ooit kleine boompjes zijn uitgegroeid tot een flink 
bos. Toen IVN-natuurgidsen de noodklok luidden, hebben de tuinmakelaars van CNME Landgoed Schothorst enkele partijen bij-
eengebracht. Er is nu een toekomstbestendig beheerplan ontwikkeld door een ecologisch hovenier. Dankzij het NME-arrangement 
hebben er inmiddels twee werkdagen plaatsgevonden. Tijdens de eerste werkdag is er van al het snoeiafval een takkenril gemaakt. 
Zo kreeg al het snoeiafval een nuttige bestemming.
Begin november is de workshop NatuurMuur bouwen georganiseerd (zie foto’s). BSO De Blauwe Steenvis (SKON), waarvoor de Na-
tuurtuin Liendert een grote onbekende was, ziet in deze ontwikkelingen kans om de tuin meer te betrekken bij haar activiteiten en 
treedt in overleg met het IVN-afdeling Amersfoort om na te denken over een educatief doe-programma.

Voortgezet Onderwijs en 
Duurzaamheid / Veldwerk  
Wilt u op school aandacht geven aan het onderwerp duur-
zaamheid? Of een goede invulling geven aan veldwerk of 
practicum binnen de vakken biologie, aardrijkskunde en 
geschiedenis? Neem dan contact op met het CNME en hoor 
wat wij voor uw school kunnen betekenen. 
•  Wij geven informatie, advies en ondersteuning bij projec-

ten over duurzaamheid, landschap en natuur. Bijvoorbeeld 
het project Mooi Hoogland-West met het Guido de Brès. 
•  Wij geven ondersteuning bij veldwerk in de directe school-

omgeving of in specifieke landschapstypes in Amersfoort. 
Hiervoor lenen wij veldwerkmateriaal uit en kunnen u ad-
vies geven over geschikte veldwerklocaties in Amersfoort. 
•  Ook is het mogelijk om, in samenwerking met Matchpoint 

betrokken ondernemen, leerlingen op Landgoed Schothorst 
te plaatsen voor bijvoorbeeld een maatschappelijke stage in 
het groen. 
•  Of wilt u een expert in de klas om uw lesstof te verrijken? 

Wij kunnen bemiddelen tussen de experts en u als school. 

Neem voor meer informatie of voor het maken van een 
afspraak contact op met Pauline van Norden, 033-4695226 
of p.vannorden@Amersfoort.nl. 

Ook praktisch bezig zijn!

Op het Guido de Brès in Amersfoort draaien wij een pilot in drie 
klassen. De leerlingen hebben allemaal een eigen notebook 
met daarop alle boeken digitaal. Voor biologie werken we met 
een nieuwe methode “Bekijk het”. De afgelopen weken hebben 
we thema drie behandeld uit “opsporing verzocht”. Omdat we 
leerlingen ook graag veel practicum willen geven, naast al het 
werk op hun notebook, leek het ons leuk om iets met braakbal-
len te doen. De leerlingen waren super enthousiast! We begon-
nen de les met twee filmpjes van Beeldbank TV over uilen en 
braakballen. We hadden zoekkaarten en de leerlingen konden 
aan de slag. Op zwart papier hebben ze grote delen van muizen 
gevonden. Deze les gaan we zeker nog eens geven!

Wieke van Leeuwen, docent biologie

‘dEzE lES 
gaaN WE 

zEkEr Nog EENS 
gEvEN!’
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Het aanbod van NME-activiteiten voor de BSO is uitgebreid met 
een aantal nieuwe producten: ‘Vogels in de winter’, ‘Pannenkoe-
ken bakken’, ‘Papier scheppen’ en ‘Kaas maken’. De producten 
hebben elk een korte, heldere handleiding om direct mee aan de 
slag te gaan en ze zitten in een kunststof kist die gemakkelijk te 
vervoeren is. 

De dagen worden kouder 
en vogels zoeken hun voed-
sel dichter in de buurt van 
huizen. Een goed moment 
om vogels eens van dichtbij 
te bekijken. ‘Vogels in de 
winter’ is een complete 
activiteitenkist waarmee 
kinderen zelf direct aan de 
slag gaan om vetbollen, 
pindasnoeren en andere 
lekkernijen te maken. Ze 

schroeven zelf een voederplank in elkaar, halen de vogels met 
verrekijkers dichtbij en spelen samen een spel. Op eenvoudige 
manier haal je de natuur heel dicht bij de BSO.  

Of wat denk je van gezellig met z’n allen pannenkoeken bakken! 
Met het Pannenkoekenboek van Eric Carle zien de kinderen waar 
alle ingrediënten voor een pannenkoek vandaan komen. Daarna 
kunnen ze aan de slag om hun eigen pannenkoeken te bakken. 
En natuurlijk om ze daarna ook lekker zelf op te eten! 

Het CNME heeft sinds kort ook spellen van Earth Games. Voor de jon-
ge kinderen (vanaf 4 jaar, tot 12 spelers) het spel ‘Aardbeien!’, waarbij 
ze samen aardbeien van de slakken redden. Het samenwerkingsspel 
‘Antarctica’ is geschikt voor de wat oudere kinderen (vanaf 10 jaar, tot 
5 spelers). Samen zorgen ze dat jonge dieren op Antarctica op kun-
nen groeien, met alle gevaren die er zijn. Makkelijk met de fiets op te 
halen en voor een lage uitleenprijs (resp. € 3,- / € 7,50).

Kijk op de digitale NME-gids voor meer informatie over de activitei-
tenkisten! Zie www.amersfoort.nl/cnme onder Kinderopvang. Bent 
u uw persoonlijke inlogcode en wachtwoord kwijt of heeft u vragen 
over het digitaal reserveren, mail ons!

Uitbreiding van het aanbod voor de BSO

NME op kinderdagverblijven 
en peuterwerkplaatsen
Het CNME zet zich in om de natuur dicht bij alle kinderen te brengen. 
Geen enkel onderwerp dat zo veelzijdig is en makkelijk in te passen is 
als de natuur. Ook voor kinderdagverblijven en peuterwerkplaatsen 
leent het onderwerp zich goed om met bestaande thema’s te com-
bineren. Speciaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar ontwikkelt het CNME 
activiteitenkisten waarmee ook de peuters de natuur kunnen ontdek-
ken. De activiteitenkisten bevatten handige, korte instructiebladen, 
handpoppen, liedjes en korte activiteiten waar alle peuters aan mee 
kunnen doen. Er zijn zelfs korte reken- en taalspelletjes die aansluiten 
op de voorschoolse voorbereiding op het basisonderwijs. 

De producten zijn eenvoudig te lenen via onze digitale NME-gids. 
Basisscholen en BSO’s maken al gebruik van dit gebruiksvriendelijke 
reserveringssysteem. U kunt producten reserveren in een periode die 
voor u goed uitkomt. Bij deze nieuwsbrief vindt u een brief met uw 
persoonlijke inlogcodes en de NME-wijzer, waarin u precies kunt lezen 
hoe u de producten kunt reserveren. Kijk voor meer informatie op 
www.amersfoort.nl/cnme onder Kinderopvang.

Binnenkort verkrijgbaar zijn: ‘Paddenstoelen’, ‘Vogels in de winter’, ‘Slak, 
kom uit je huisje!’ en ‘Zonnebloemen’. 

adrESSEN
Algemeen e-mailadres: cnme-scholen@amersfoort.nl

CNME landgoed Schothorst
Contactpersonen: Anne de Feijter, Sjoke Bosch, 
Pauline van Norden en Petra Duits
Schothorsterlaan 21, Amersfoort
T (033) 469 52 05

locatie de vosheuvel, uitleenpunt voor Amersfoort-zuid
Contactpersoon: Joost Buddingh
Heiligenbergerweg 187, Amersfoort 
T (033) 469 52 08
Marjan Berg T (06) 525 355 86
Open op: maandag en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur.
    
locatie de brinkhorst, uitleenpunt voor Vathorst en 
Hooglanderveen
Contactpersoon: Joost Buddingh
Wageningseberg 43, Amersfoort
T (033) 469 52 08
Open op: dinsdag en woensdag  van 13.30 tot 16.30 uur.


