
NME in de kinderopvang
Wist u dat er in Amersfoort 60 kinderdagverblijven en 74 locaties van 
buitenschoolse opvang zijn?! De kinderopvang heeft behoefte aan 
goede activiteiten op het gebied van duurzaamheid en natuurbeleving. 
Ze weet met haar vraag het CNME te bereiken.

Goede lespakketten en projecten over natuur en milieu voor het Amersfoortse basis- en voortgezet 
onderwijs; dat biedt het CNME al jaren. Ze worden goed afgenomen. De vraag van de kinderop-
vang verschilt echter duidelijk van die van het onderwijs. De kinderopvang is op zoek naar vrije-
tijdsactiviteiten die uitdagend zijn, veel plezier opleveren en waar een kind ook iets van opsteekt.
In het NME-arrangement werken wij nauw samen met grote kinderopvangorganisaties in Amers-
foort. Daardoor leren we de wereld van de kinderopvang goed kennen. Het resultaat? Vanaf nu 
biedt het CNME nieuwe NME-projecten aan, speciaal voor BSO’s. En aanbod voor kinderdagverblij-
ven volgt binnenkort!
Alle kinderopvangorganisaties en ook alle basisscholen in Amersfoort worden nu alvast verrast met 
een set nieuwe natuurbelevingskaarten. Ook al zo’n mooi resultaat van het arrangement (project: 
De Grenzeloze Tuin). Met deze kaarten kan je overal en in elk seizoen leuke natuurbelevingsactivi-
teiten met kinderen doen. En mocht u ze voor thuis willen hebben: de kaarten zijn op onze website 
gratis te downloaden.

Lees meer in deze nieuwsbrief! 

In deze 
nieuwsbrief... 

...laten wij er geen gras 
over groeien: wij leiden 
u graag om de tuin! 
Zet met ons de bloeme-
tjes buiten en pluk de 
vruchten van ons werk... 
Dan groeien de bomen 
tot in de hemel en zijn 
wij in de knollentuin!
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agENda
5 september: informatiebijeenkomst over Smaaklessen in amersfoort
13 september:  dagdeel 1 workshop ‘van droom tot realisatie’ over het omvormen van stenen plein 

naar een groene speel- en leerparadijs.
17 t/m 23 september: groene voetstappen
30 september: Kabouterdag ‘op een grote paddenstoel’ op landgoed Schothorst
4 oktober:  NME café  ‘bij daphne in de Kas’ over de toekomst van het amersfoortse NME-arrangement
10 oktober: dag van de duurzaamheid
27 oktober: Nacht van de Nacht
30 oktober: dagdeel 2 ‘van droom tot realisatie’
31 oktober:  paN (platform amersfoortse NMEcoördinatoren) bijeenkomst over taal, rekenen en NME. 
15 november: duurzame dates in Utrecht
26 november: dagdeel 3 ‘van droom tot realisatie’

Op zondag 30 september is er een gezellige activiteitendag 
voor het gehele gezin op het middeleeuws erf op Landgoed 
Schothorst.

Op deze dag draait alles om kabouters, paddenstoelen en 
natuurbeleving.
Kinderen kunnen een speurtocht door het bos maken, er is een 
verhalenverteller met live muziek, kraampjes met koopwaar, een 
paddenstoelen rondwandeling en je kunt kennis maken met een 
echte kabouter….
Ook kunt u iets te drinken en eten kopen bij ‘Bus en Meer’.
De middag is van 13.00 tot 17.00 uur.
Toegang is gratis, sommige activiteiten kosten een klein bedrag.

Op een grote 
paddenstoel

Jaar van de Bij
Waarschijnlijk zal het u niet ontgaan zijn, 2012 is het ‘Jaar van 
de Bij’. Bij Natuurboerderij de Brinkhorst in Vathorst is door 
leerkrachten van basisscholen en pedagogisch medewerkers 
van BSO’s een groot bijenhotel gebouwd. Een nestplaats voor 
solitaire bijen. In navolging daarop hebben deze mensen samen 
met kinderen bijenhotels gebouwd op hun eigen locaties.
Op woensdagmiddagen zijn er voor kinderen workshops gege-
ven, waarin ze hun eigen kleine bijenhotels bouwden.
In totaal zijn 2000 zakjes bloemenzaad in Amersfoort verspreid 
via het CNME. Momenteel snoepen veel vlinders en bijen van de 
nectar en het stuifmeel.
We organiseerden een fotowedstrijd ‘Schiet een bij’. Daarvoor 
stuurden meer dan 60 mensen een foto in. Er zijn tien inzen-
dingen geselecteerd als winnende foto’s en die worden van 18 
september tot het eind van de herfstvakantie tentoongesteld in 
Dierenpark Amersfoort.

Veel kinderen deden mee aan de bijen-opdrachtenspeurtocht 
op de Groene Dag van 17 juni.
Misschien hebt u op school gewerkt met een van onze leskisten 
over bijen of een bezoek gebracht aan de imker met uw groep.
Bij onze vorige nieuwsbrief was een exemplaar van de school-
krant voor het basisonderwijs ‘zoemers en prikkers’ gevoegd. 
Wilt u deze zomer of volgend jaar met dit leuke blad aan de slag, 
bestel dan het voordelige schoolpakket bij de KNNV.
Voor meer informatie kijk bij: www.jaarvandebij.nl.
Informatie over het ‘Jaar van de Bij’ in Amersfoort vindt u op 
www.amersfoort.nl/cnme. Kijk dan onder ‘Activiteiten - Jaar van 
de Bij’.
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Zoeken en vinden! 
Nederland heeft een groot aanbod van na-
tuur- en milieueducatie. Er worden lespak-
ketten ontwikkeld, er zijn locaties om te 
bezoeken en er worden tal van activiteiten 
georganiseerd voor diverse doelgroepen. 

Dit educatieve aanbod staat op de vele websites van organi-
saties die zich bezighouden met NME. Dit zijn er in Amersfoort 
en omgeving ook een heleboel! Door de vele aanbieders is er 
geen totaalaanbod zichtbaar. Het educatieve aanbod is dus niet 
overzichtelijk en kan daardoor nooit optimaal aansluiten bij de 
behoeftes van scholen en andere gebruikers van NME. 
GroenGelinkt zorgt voor betere toegang en samenhang van 
al deze activiteiten. Ze doet dit door het ontwikkelen van een 
informatieplatform waarop alle NME-organisaties hun aanbod 
breed toegankelijk kunnen maken. GroenGelinkt kan vervol-
gens worden geïntegreerd in bestaande websites, als een 
soort zoekfunctie. Een eindgebruiker (bijvoorbeeld een school, 
een BSO of een gezin) typt een trefwoord in op GroenGelinkt 
(bijvoorbeeld water, afval, natuurspeelplaats of kinderboerderij) 
en krijgt met één klik op de muis een overzicht van deze acti-
viteiten in zijn regio. Voor scholen is er ook een koppeling met 
Wikiwijs, zodat leerkrachten direct de beschikbare leermateria-
len bij een activiteit vinden.

Op zaterdag 27 oktober zullen er ’s avonds 
voor kinderen activiteiten zijn in het bos, 
zodat zij de schoonheid van de nacht zullen 
ervaren. Start: vanaf het middeleeuws erf. 
Voor meer informatie: kijk begin oktober 
op de website www.amersfoort.nl/cnme en 
onder Activiteiten.

Nacht van de Nacht 2012

Duurzaamheid op 
Natuurboerderij De Brinkhorst
De Brinkhorst is een veelzijdige plek in de wijk Vathorst. Het is 
een kinderboerderij, een dagbestedingsplek voor mensen met 
een verstandelijke beperking én een NME-centrum. Daarnaast 
is het een duurzame plek. Toen de natuurboerderij in 2008 werd 
gerealiseerd, zijn diverse technische duurzaamheidmaatregelen 
getroffen in het gebouw. De missie van De Brinkhorst ademt 
duurzaamheid: ‘De Brinkhorst is een bijzondere plek van ont-
moeting, waar mensen, natuur en milieu samenkomen en ieder-
een zichzelf kan zijn vanuit wederzijds respect.’ De drie partijen 
die De Brinkhorst vormen, onderschrijven de duurzaamheidam-
bities die Gemeente Amersfoort heeft bij dit project. Dit zijn de 
SWA, Amerpoort en het CNME. 
Bezoekers van De Brinkhorst krijgen op dit moment te weinig 
mee over duurzaamheid tijdens hun bezoek, maar daar wordt 
aan gewerkt. Het doel is dat bezoekers geïnspireerd raken en 
vervolgens zelf duurzaam gaan handelen. Daarbij is deze spreuk 
veelzeggend:
‘Vertel het mij en ik zal het vergeten;
laat het me zien en ik zal het onthouden;
laat het me ondergaan en ik maak het me eigen.’

Komende maanden wordt gewerkt aan meer leren over duur-
zaamheid en het verbeteren van de zichtbaarheid en vindbaar-
heid van De Brinkhorst:
Zo komt er een Duurzame Fotospeurtocht.

De opbrengst van de zonnepanelen op het dak van De Brink-
horst wordt op een informatiepaneel zichtbaar gemaakt.
Over het hele terrein komen meer panelen en draaikubussen 
met informatie over de dieren, de natuurlijke omgeving, het 
boerenlandschap van vroeger en de huidige functies van de 
natuurboerderij.
In ’t Brinkeltje, het winkeltje van De Brinkhorst, is meer informa-
tie over duurzaamheid te krijgen en worden meer duurzame ca-
deauproducten verkocht, zoals bouwpakketten om een autootje 
op zonne-energie te maken. 
Voor de kinderen staan er gieters bij de nieuwe regentonnen, 
zodat de plantenbakken daaruit regenwater kunnen krijgen.

CNME Landgoed Schothorst doet mee en maakt haar NME-aan-
bod beschikbaar voor GroenGelinkt. Eerst worden de producten 
voor basisscholen ‘gelinkt’ en daarna volgen de producten voor 
BSO’s en de publieksactiviteiten op Landgoed Schothorst. Ook zal 
de GroenGelinkt button (de zoekfunctie) worden toegevoegd aan 
de website van het CNME en aan de digitale NME-gids.

groengelinkt op je eigen site?
GroenGelinkt is geen aparte website. Iedereen kan de zoek-
widget op zijn eigen website plaatsen en iedereen kan het eigen 
NME-aanbod beschikbaar maken via GroenGelinkt.
Hoe dit werkt kun je lezen op www.groengelinkt.nl en dan door-
klikken naar veel gestelde vragen.



NME in Amersfoort kreeg in 2011 en 2012 een flinke boost 
door het NME-arrangement, dat mogelijk gemaakt is door 
het Agentschap-NL en uitgevoerd wordt door meer dan 50 
Amersfoortse partijen. Nieuwe netwerken, partnerships en 
samenwerking kregen vorm en dat werkt nog steeds door. 
Vraag en aanbod weten elkaar goed te vinden. Voor het Cen-
trum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) is NME op een 
hoger niveau getild.
De stuurgroep van het NME-arrangement heeft aangegeven 
deze lijn vast te willen houden, zodat er ook in 2013 een sterk 
en breed NME werkveld in Amersfoort zal zijn. Het NME-arran-
gement is nu de drijvende kracht achter een mooi aantal pro-
jecten, maar hoe zal dit zich na 2012 voortzetten? Hoe kunnen 
we borgen dat initiatieven getrokken blijven, dat bestaande 
partijen elkaar zullen blijven vinden en nieuwe partijen zich 
zullen aansluiten? Hoe kunnen de vruchten van de nu opge-
dane kennis ook in de toekomst geplukt blijven worden?
De resterende tijd van 2012 willen we gebruiken om het 
bestaande netwerk duurzaam te borgen en eventueel uit te 
breiden. Dit willen we met nadruk niet doen door binnen de 
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Toekomst Amersfoorts 
NME-arrangement

Amersfoort op de kaart
Naast de cultuurhistorische kaart met alle monumenten van amersfoort bestaat nu ook een groene en duurzame kaart van 
amersfoort. Zie www.amersfoort.nl/opdekaart.

onder het kopje groen leren en beleven komen ook NME-gegevens op de kaart:
• Alle A-scholen in Amersfoort.
• Projectlocaties van: junior energieadviseurs, stad en platteland, duurzame karavaan
•  Mooie groene locaties zoals: natuurspeelplekken, buurttuinen, moestuinverenigingen, ontdektuinen bij scholen of kinder-

dagverblijven, dahliaverenigingen, etc.
 

Neem eens een kijkje op de kaart. ben je 
een a-school of tuininitiatief en sta je er 
al op? Klopt de info?
Zijn er nog initiatieven die niet op de 
kaart staan, maar wel passen? geef het 
door.
heb je misschien leuke foto’s of filmpjes 
die een aanvulling vormen op de huidige 
info? laat het weten! amersfoort op de 
kaart is de groene schatkist van amers-
foort en we vullen die graag verder aan 
met waardevolle informatie.

stuurgroep of het programmamanagement een organisatievorm 
te kiezen en deze uit te rollen (top-down). We gaan hierover het 
gesprek aan met alle deelnemende partijen (bottum-up).
Hiervoor organiseren we op donderdagochtend 4 oktober 2012 
een NME-café. De locatie is: Bij Daphne in de Kas (Vathorst). 
Deelnemers van het Amersfoorts NME-arrangement ontvangen 
hiervoor een uitnodiging. Noteer alvast de datum!

Uitnodiging

Afval verandert in prachtige kunstwerken door kinderen. Stadse pubers ontdekken in de moestuin  
dat hùn snijbonen echt de allerlekkerste zijn. Liefdevolle aandacht van buurtbewoners voor de 
wijktuin. Zomaar een paar voorbeelden van groene 
initiatieven in Amersfoort.   
Hoe krijgen dergelijke bestaande initiatieven een 
vervolg? Gaat u de uitdaging aan om nieuwe, duurzame 
verbintenissen te ontdekken?  
Laat u inspireren door succesverhalen uit de praktijk.
Samen met ondernemers, bedrijfsleven, scholen en 
maatschappelijke instellingen de mogelijkheden 
verkennen van sociaal ondernemerschap.
Het CNME en Matchpoint Amersfoort nodigen u uit 
voor dit feestelijke samenzijn op een unieke locatie in 
Amersfoort.

Wanneer:  Maandag 18 juniWaar:   ́ Bij Daphne in De Kas´ . Victoriameer 51 in Vathorst, AmersfoortProgramma:   10.00 uur - 12.00 uur: aansluitend lunch van streekproducten
Graag aanmelden via info@matchpointamersfoort.nl  

Yes, I do!

 

Uitnodiging volgt
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De groene vingers van Amersfoort
De Tuinmakelaars laten graag zien wat er allemaal gebeurt binnen het netwerk ‘De Grenzeloze Tuin’, onderdeel 
van het Amersfoortse NME-arrangement. 
De tuininitiatieven binnen dit netwerk weten elkaar steeds beter te vinden voor het uitwisselen van ideeën en 
ervaringen. Ze ondersteunen elkaar steeds vaker bij activiteiten. Het aantal partijen binnen het netwerk groeit 
nog steeds en aanmelden bij het netwerk kan voortdurend.

Weet u bijvoorbeeld dat: 

•  aan de Dierenriem in de wijk De Koppel buurtbewoners een braakliggend 
stukje grond hebben omgevormd tot een prachtige buurtnatuurtuin voor 
jong en oud? Een plek om te spelen, elkaar te ontmoeten en de natuur te 
beleven. Kijk eens op hun facebookpagina: http://www.facebook.com/
Buurt 
NatuurtuinMelange#!/BuurtNatuurtuinMelange of kijk eens op www.
amersfoortopdekaart.nl of ga ter plekke eens kijken.

•  bij speeltuinvereniging Kruiskamp een educatieve moestuin is aangelegd 
voor jong en oud. Dat het teeltplan en logboek van Moestuin Kruiskamp 
zeer gewild is bij andere beginnende buurt- en schoolmoestuinen.  
Voor meer info zie: www.speeltuinkruiskamp.nl.

•  er in Liendert bij Speeltuin Het Vogelnest een proeftuin is waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten te 
midden van groenten en bloemen die ze zelf kweken en onderhouden? Dat Proeftuin Het Vogelnest één van 
de tien genomineerden is voor de ‘Appeltjes van Oranje 2012’ van het Oranjefonds. Vrijwilligers van de proef-
tuin zijn daarvoor bij Prinses Maxima op Paleis Noordeinde ontvangen. Voor meer info zie:  
www.speeltuin-vogelnest.nl/proef/proeftuin.php.

•  BSO De Blauwe Kever (SKON) en basisschool De Vuurvogel bij Tuinpark Laakzijde in Vathorst een eigen moes-
tuin hebben met een bijenhotel, een heuse aardappelfabriek en een natuurspeelplaats? (www.laakzijde.nl)

•  dat de verschillende initiatieven elkaar graag “om de tuin leiden”? Zo zijn we in juni bij Proeftuin Vogelnest en 
Tuinpark Laakzijde rondgeleid.

•  er in het netwerk nog veel meer groene initiatieven meedoen? Kijk eens op: www.amersfoortopdekaart.nl (een 
aantal met filmpje).

•  dat u in uw buurt ook een buurt- of burentuin zou kunnen aanleggen op dat stukje openbaar groen dat amper 
gebruikt wordt, wanneer u daarvoor een zelfbeheercontract met de afdeling Beheer van Gemeente Amers-
foort afsluit? Veel Amersfoorters gingen u voor en de Tuinmakelaars helpen u graag aan de juiste contacten.

•  er in het najaar (13 september, 30 oktober, 26 november) een workshop ‘Van Droom tot 
Realisatie’ wordt georganiseerd over het realiseren van een groen speel- en leerparadijs 
op uw (school)plein of het stuk openbare ruimte bij u in de buurt? Dat deelname aan 
deze workshop is mogelijk voor (basis)scholen, kinderopvangorganisaties, maar ook voor 
bewonersinitiatieven. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. 

•  op dit moment de laatste hand gelegd wordt aan een Toolkit Open Tuindag: een draai-
boek om het organiseren van uw Open Tuindag eenvoudiger te maken, vol met sugges-
ties, ideeën en een bruikbaar stappenplan?

Voor meer informatie of deelname aan activiteiten van het netwerk ‘De Grenzeloze Tuin’ 
kunt u contact opnemen met de Tuinmakelaars: Edgar van Groningen en Jos Timmermans. 
Mail naar: tuinmakelaar@amersfoort.nl of bel met het algemene nummer van het CNME 
Landgoed Schothorst: 033-469 5200.

Dagdeel 1: Dromen
donderdag 13 september 2012 van 13.30 tot 17.00 uur

In dit dagdeel doet u inspiratie op voor het omtoveren 
van uw ‘saaie plein of buitenruimte’ naar groen speel- en 
ontdekparadijs. We bespreken het waarom van natuurlijk spelen 
en gaan in op de kosten en baten. Deze middag wordt verzorgd 
door Netwerk Springzaad – meer ruimte voor natuur & kinderen 
(www.springzaad.nl). We bezoeken deze middag voorbeelden 
van scholen / kinderorganisaties in Amersfoort , die prachtige 
groene buitenruimten hebben gerealiseerd – om bij weg te 
dromen... 

Dagdeel 2:   ontwerpen van programma van 
wensen

dinsdag 30 oktober 2012 van 13.30 tot 17.00 uur

Dit dagdeel wordt verzorgd door een ervaren ontwerper/
hovenier van De Wilde Weelde, de vakgroep van ecologisch 
hoveniers (www.wildeweelde.org). Tijdens deze middag ontdekt 
u wat de ‘musts’ zijn om tot een effectief ‘Programma van 
Wensen’ te komen. U leert werken met creatieve methoden om 
mensenwensen van collega’s, leerlingen en ouders te achterhalen 
en manieren om de eigenschappen van uw (stenige) plein te 
‘lezen’. U maakt kennis met enkele ontwerpen, gerealiseerd op 
(Amersfoortse) basisscholen en kinderdagverblijven. Dit dagdeel 
vindt plaats op een locatie van één van de deelnemers, waar een 
stenig plein ligt te wachten op een groene metamorfose.

Dagdeel 3: realiseren
maandag 26 november van 13.30 tot 17.00 uur

Deze middag staat het ontwikkelen van een plan 
van aanpak voor het realiseren van een groen(e) 
schoolplein of buitenruimte centraal. Onderwerpen 
die hierin van belang zijn: stappenplan, draagvlak 
binnen én buiten de school, werven van ouders 
& vrijwilligers, benutten van netwerken, vinden 
van financiering, verzamelen van materialen. 
Ook besteden we aandacht aan de beheer- en 
gebruiksfase: onderhoud, veiligheid, continuïteit en 
hoe om te gaan met vandalisme. 

geef je snel op, want er is beperkt plek!

Deelnemen aan de workshop ‘Van Droom tot Realisatie’ vraagt een investering van € 99,-.  
Als deelnemer krijgt u een ‘groene waardecheque’ te waarde van € 1000,-. Deze is te 
verzilveren bij een ontwerper aangesloten bij Springzaad (www.springzaad.nl) en dient 
besteed te worden aan een schetsontwerp of voor een korting op een volledig ontwerp.  

Aanmelden en meer informatie via: tuinmakelaar@amersfoort.nl of  033-4694820.  
Voor meer informatie over De Grenzeloze Tuin, zie: www.amersfoort.nl/cnme

programma workshop

Doe mee met ‘van Droom tot realisatie’ - over 
het omvormen van stenig plein of buitenruimte 
tot groen speel- en ontdekparadijs!

De grenzeloze tuin organiseert in het najaar van 2012 een workshop van 
drie dagdelen, waarin u ideeën opdoet en handreikingen krijgt voor de 
realisatie van uw eigen groene schoolplein of buitenruimte. De workshop is 
bedoeld voor denkers én doeners uit het basisonderwijs en de kinderopvang 
die zélf aan de slag willen. 

Droomt u ook van 
een groen schoolplein 

of buitenruimte?

Buurt- en Natuurtuin 
Melange (bron: Sjors 
Overbeek)
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Dag van de Duurzaamheid
Wat is duurzaamheid? Een leerling van 8 jaar antwoordde na enig nadenken en met een 
frons tussen de wenkbrauwen: “duurzaamheid is dat je zuinig bent op wat belangrijk is”.  
 
de landelijke dag van de duurzaamheid vindt dit jaar plaats op woensdag 10 oktober 2012. 
op die dag laat Nederland zien hoe de wereld schoner, mooier en eerlijker kan. ook kinderen 
hebben veel vragen over milieu, klimaat, eerlijk (ver)delen en energie. daarom is er de scho-
lenactie op de dag van de duurzaamheid.  
leerkrachten, burgemeesters, wethouders, ouders, pabo-studenten, professionals, bekende 
én onbekende Nederlanders zullen op 10-10 voorlezen op een basisschool. hierna gaan ze in 
gesprek met leerlingen over hoe we op een duurzame manier met de aarde om kunnen gaan. 
 
laat het zien op 10-10. doe mee! 
de afgelopen edities van de voorleesactie waren stuk voor stuk succesvol. op honderden 
scholen, kinderboerderijen en in bibliotheken werd er voorgelezen, onder meer door 
laurentien van oranje en jan peter balkenende.
de ‘dag van de duurzaamheid’ start met voorlezen in groep 1 t/m 4 uit ‘pluk redt de dieren’ 
van annie M.g.Smidt, in groep 3 t/m 6 uit ‘Mr finney en de andere kant van het water’ van 
laurentien van oranje en in groep 5 t/m 8 uit ‘help, mijn iglo smelt’ van Natalie righton. 
 
Scholen die meedoen krijgen één of twee gratis boeken. inschrijven kan tot 19 september 
via www.dagvandeduurzaamheid.nl/scholen. doe dat op tijd, want op = op! de boeken wor-
den eind september toegestuurd.  
 
op Kennisnet http://duurzaamheidpo.kennisnet.nl/dvdd12 vindt u meer informatie over de 
boeken. in totaal duurt het voorlezen, inclusief gesprek, 30 minuten. ook komt er op deze 
website een korte handleiding met aanvullende lessuggesties.  
Zo nodigen we scholen van harte uit om aan de slag te gaan met het lesmateriaal van 
Schoonplein. ook roepen we kinderen op om verhalen over duurzaamheid te schrijven. 
 
Meer informatie 
voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther van der Meer (duurzame pabo) 
via scholen@dagvandeduurzaamheid.nl  
volg de dag van de duurzaamheid op twitter via #dvdd12  
 
de scholenactie is een initiatief van Urgenda, duurzame pabo, programma leren voor duur-
zame ontwikkeling van agentschap Nl, Schoonplein en de Missing Chapter foundation.  

Groene 
Voetstappen
Basisschool de Meander zal dit jaar in de week van de Mo-
biliteit van 13 t/m 17 september weer meedoen aan de 
actie ‘Groene Voetstappen’ om de leerlingen en de ouders 
bewust te maken van de voordelen om de afstand thuis/
school op de fiets of lopend af te leggen.
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Nieuw! techniekkisten over water
Dit schooljaar zijn er 3 leskisten van het ‘Waterschap Vallei en Eem’ bij het 
CNME te leen, vanuit de drie uitleenpunten in Amersfoort.
‘Kikker op avontuur’ (groep 3 en 4), ‘De Watergoochelaar’ (groep 5 en 6) en 
‘Het Waterlab’ (groep 7 en 8) zijn getest en erg goed bevonden. De leskisten 
gaan over watereigenschappen en vallen onder het vak techniek.  
Maak er gebruik van!

vernieuwd! ikzelf (groep 1 en 2)
Deze leskist is nu helemaal aangepast aan het werken in de kleuterbouw.
Het eigen lichaam is een onderwerp dat het jongste kind boeit. De leskist heeft een algemene les als inleiding, daarna 
besteedt u elke dag aan een ander zintuig (horen, zien, ruiken, voelen en proeven) klassikaal aandacht. Daarbij legt u uit 
wat de kinderen zelf kunnen doen tijdens het ‘hoekenwerk’. Elke dag komt er een werkplek in het lokaal bij, tot aan alle 
opdrachten over de 5 zintuigen gewerkt wordt.
De materialen zijn aantrekkelijk en de opdrachten zijn dankzij instructiefoto’s begrijpelijk voor kleuters. Kleuters kunnen er 
zelfstandig mee aan de slag gaan!

Nieuw! ik zie, ik hoor wat jij niet ruikt (groep 3 en 4)
Deze leskist past uitstekend bij de eerste leeslessen van  
groep 3. Ook in groep 4 zal het de leerlingen uitdagen. Elke dag komt een ander zintuig (horen, zien, ruiken, voelen en 
proeven) aan bod. Een buurvrouw van school (‘Tante Door’) stuurt de kinderen elke dag een kaartje waarin ze de leer-
lingen vertelt wat ze allemaal beleeft tijdens haar korte fietsvakantie. Hier ruikt ze de lavendel, daar hoort ze een koe en 
weer een andere dag schrijft ze dat met blote voeten door het zand lopen vreemd aanvoelt…
Ze nodigt de kinderen uit om zelf ook al hun zintuigen te gebruiken. De leerlingen leggen hun ervaringen vast in hun ei-
gen buitenboek. Zo ontstaat een naslagwerkje waar zij hun ervaringen in opschrijven, tekenen of plakken. Leuk om thuis, 
samen met papa of mama, nog eens door te kijken!

Nog reserveren?
Heeft u belangstelling voor één van bovengenoemde 5 leskisten en deze nog niet gereserveerd voor komend schooljaar? 
Heeft u nog ‘bestelruimte’? (Oftewel: mag u nog leskisten boeken?) Stuur dan een mailtje naar cnme-scholen@amersfoort.
nl , vermeld de schoolnaam en voor welke leskist(en) u belangstelling heeft, dan nemen wij contact met u op en doen een 
voorstel voor de uitleenperiode.

te laat met inschrijven?
Het kan zijn dat uw school zich nog niet heeft ingeschreven voor NME-producten: leskisten, materiaalpakketten, thema-
lessen, enz. Een gemiste kans! Een NME-leskist of themales kan de lessen uit een natuuronderwijsmethode versterken 
en soms vervangen. Over natuur leer je immers vooral als je buiten bent en het zelf ervaart! Daarom bieden we u aan om 
alsnog te boeken. Echter, de digitale NME-gids is gesloten en de meeste producten kunt u nu niet meer boeken via de di-
gitale NME-gids. Maar wanneer u even contact met ons opneemt (cnme-scholen@amersfoort.nl), spreken we af wanneer 
we de site even voor u open zetten, zodat u wel even toegang krijgt om alsnog uw reserveringen te plaatsen.

Leskisten



Vanaf september 2012 is het aanbod van CNME Landgoed Schothorst voor de doelgroep BSO gedigitaliseerd. Net 
als basisscholen kunnen BSO’s zich nu inschrijven via de digitale NME-gids van CNME Landgoed Schothorst. Het 
voordeel is dat BSO’s zelf een geschikte periode kunnen kiezen waarin ze een product willen lenen.
Alle activiteiten die het CNME aanbiedt, staan duidelijk beschreven. Het doel van de activiteit, de kosten en de voor-
bereidingstijd voor de pedagogisch medewerker.

groeimodel
Deze herfst bestaat het aanbod uit een aantrekkelijke boerderijexcursie ‘BSO de boer op!’ en daarnaast uit een aantal 
doe-kisten met leuke activiteiten rond een natuurthema. 
Zo organiseert een BSO met het Stippenspel een leuke spelmiddag op hun eigen locatie. Zo’n kist leen je al voor 
€ 15,- per week! En van een slootjesexcursie wordt elk kind blij. Eerst waterdiertjes vissen met je schepnet en dan 
onderzoeken hoe die zich voortbewegen en hoe ze heten.
Hoe het allemaal precies werkt, staat beschreven in een aparte NME-wijzer. BSO’s hebben die als bijlage bij deze 
nieuwsbrief ontvangen.

Het CNME start met een klein aantal producten voor BSO’s. De bedoeling is dat dit er snel meer worden! Ook willen 
we in de toekomst ons aanbod uitbreiden met producten voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

bSo

NME op de BSO!!

Ontdek de boerderij 
met je BSO!
Marian Melissen van Mariboe is een enthousiaste boerin met een boerderij 
in het buitengebied van amersfoort. Marian ontvangt graag groepen kin-
deren: haar erf is er helemaal op ingesteld! 

al jaren komen groepen leerlingen van basisscholen uit amersfoort naar 
haar boerderij toe om kennis te maken met het reilen en zeilen van een 
boerenbedrijf. Nu kunnen ook bSo’s op boerderijexcursie komen. Natuur-
lijk met een speciaal ontwikkeld programma, dat helemaal anders is dan 
de schoollessen. het CNME heeft, in het kader van het amersfoorts NME-
arrangement, een boerderijexcursie laten ontwikkelen. boeren én bSo-
organisaties hebben daarin meegedacht. Er is een activiteitenmap gemaakt 
met heel veel leuke activiteiten voor op de boerderij en voor op de bSo. 
pedagogisch medewerkers maken zelf een keuze uit deze activiteiten, in 
overleg met de boerin. de map is zo uitgebreid dat er makkelijk een heel 
vakantiethema mee gevuld kan worden.
Marian hoopt de komende jaren veel amersfoortse bSo’s hartelijk te mo-
gen ontvangen!
Meer informatie over de excursie en inschrijving lezen bSo’s in de speciale 
NME-wijzer die zij als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangen. of kijk op: 
www.amersfoort.nl/cnme onder Educatie -  Kinderopvang.

Ga met de BSO op bezoek bij een boerderij in het buitengebied van Amersfoort en leer alle dieren ken-nen die er wonen. Boerin Marian ontvangt al jaren schoolklassen en is helemaal ingesteld op het ont-vangen van kinderen. Stel zelf een programma samen met behulp van de activiteitenmap en breng een onvergetelijke tijd op de boerderij door met spelletjes, meewerken en een quiz. Het programma maakt u in samenspraak met de boerin.

Kosten voor een excursie van 2 uur: € 150,- voor maximaal 20 kinderen.

Wat leeft er allemaal in de sloot? Onderzoek met kinderen het leven onder de waterspiegel! Met schep-netjes vissen kinderen in een sloot naar kleine waterdiertjes en bekij-ken ze van dichtbij. Deze excursie biedt gelegenheid om lekker buiten op onderzoek te gaan en kennis te maken met de onderwaterwe-reld. Een spetterende ervaring! De materialen bestaan uit schepnet-ten, emmers, bakken, zoekkaarten, loepen, enz. Per set is van alles 5 stuks aanwezig. 

Kosten: € 15,00

Met je neus in de aarde! Welke kriebeldiertjes leven er allemaal tussen de bladeren op de grond? Met schepjes en ander materiaal onderzoeken de kinderen het bo-demleven en ervaren dat kleine diertjes niet eng, maar juist heel interessant zijn. Deze excursie biedt gelegenheid om lekker buiten op onderzoek te gaan en kennis te maken met het bodemleven. Ieder-een op z’n knieën op de grond! De materialen bestaan uit insectenzui-gers, loeppotjes, zoekkaarten, enz. Per set is van alles 5 stuks aanwezig.

Kosten: € 10,00
 

Ontdek de BSO-omgeving met het Vierseizoenenspel! In het houten kistje zitten allerlei spelopdrachten waardoor kinderen op een hele andere manier naar hun speelom-geving gaan kijken. In een grauwe stoep tegel zitten ook gekleurde steentjes en in het gras groeien niet alleen maar groene gras sprieten. Van tevoren kiest u een aantal geschikte activiteiten uit. U kunt ze buiten ter plekke doen of een parcours uitzetten. De activiteit is geschikt voor elke omgeving in de buurt.

Kosten: € 10,00

BOErDErIjExcUrSIE ’BSO DE BOEr OP!’ ExcUrSIE WAtErBEEStjES ExcUrSIE BODEMDIErtjES VIErSEIzOEnEnSPEl StIPPEnSPEl

Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) Landgoed Schothorst biedt activiteiten aan voor 
buitenschoolse opvang (BSO). De activiteiten bestaan uit materialensets en spelkisten waarmee kinde-
ren de natuur kunnen ontdekken en beleven. Ook is er een excursie naar de boerderij te boeken! In de 
toekomst zal het aanbod groeien. In deze NME-wijzer staat hoe het inschrijven op zo’n NME-activiteit 
in z’n werk gaat en met welk aanbod gestart wordt. Op de digitale NME-gids is het actuele aanbod te 
zien, met meer inhoudelijke en organisatorische informatie per activiteit. Deze vindt u op het volgende 
internetadres: www.amersfoort.nl/cnme, onder Educatie > Kinderopvang.

De aangeboden activiteitenDe activiteiten zijn geschikt om op landgoed Schothorst uit te voeren, maar ook bij u in de buurt. Bij de omschrijvingen staat beschreven op wat voor lo-catie de activiteiten het beste uitgevoerd kunnen worden, zoals bij een sloot, in een park of gewoon op de eigen locatie. In de digitale nME-gids staat nog meer informatie over het gebruik, zoals hoe u de materialen het beste kan vervoeren (auto of fiets) en andere details. tijdens schoolweken is de stan-daard uitleentijd 2,5 week. tijdens schoolvakantieweken kan deze korter zijn.Bezoek aan Landgoed SchothorstEen uitje naar landgoed Schothorst met uw BSO hoeft u niet te reserveren. Het bos en de natuurspeelplaats zijn vrij toegankelijk. Het Middeleeuws Erf heeft vaste openingstijden. zie voor meer informatie op www.amersfoort.nl/cnme.

Advies en scholing
naast dit concrete aanbod biedt het cnME ook advies en scholing aan kinderopvangorganisaties op gebied van natuurbeleving, natuurlijk spelen, moestuinieren met kinderen, duurzaamheid op de BSO, enz. neemt u con-tact met ons op over de mogelijkheden. Wij leveren graag maatwerk met als doel: meer kinderen uit Amersfoort in contact brengen met natuur, milieu en duurzaamheid!

Het stippenspel is een buitenspel en kan goed in de eigen buitenruimte of een nabijgelegen park worden gedaan. Met dit spel doen kinderen allerlei leuke weetjes over hun leef-omgeving op. De naam Stippenspel verwijst naar de stippen van een groot lieveheersbeestbord waarop de nummers van de opdrachten han-gen. De opdrachten zijn heel divers, van natuur tot techniek en ruimtelijk inzicht, waarbij je moet samenwer-ken en je fantasie moet gebruiken. Er kan op eenvoudige wijze een wed-strijdelement aan het spel worden toegevoegd. Er is een apart Stippen-spel voor kinderen in de leeftijd 6-8, 8-10 en 10-12 jaar.

Kosten: € 15,00
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E cnme-scholen@amersfoort.nl

Milieu Educatie (CNME) 

 

 

I www.amersfoort.nl/cnme

Landgoed Schothorst 

 

 

Contactpersonen:

 Anne de Feijter, Sjoke Bosch, 

Irma Wisman en joost Buddingh

Openingstijden CNME: 

ma t/m vr: 8.30 - 17.00 uur

Openingstijden uitleenpunt: 

di t/m vr: 13.30 - 16.30 uur

NME-wijzer voor de buitenschoolse opvang

Zo reserveert u een NME-product

 •  U gaat naar de digitale nME-gids op de website van het cnME: www.amersfoort.nl/cnme (onder  Educatie > 

Kinderopvang) of via de database van uw organisatie.

•  log met uw persoonlijke inlognaam en wachtwoord in op de digitale nME-gids. Deze gegevens zijn 

eenmalig verstrekt.

•  controleer eerst de gegevens van uw organisatie: adres, coördinator, e-mailadressen, enz.

•  Vul eventueel namen van groepen en pedagogisch medewerkers in.

•  U kunt de producten tot uiterlijk één week van tevoren bestellen.

•  De producten haalt u op bij het cnME landgoed Schothorst, Schothorsterlaan 21 in Amersfoort. De 

openingstijden van het uitleenpunt zijn van dinsdag t/m vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur.

•  Voor de gebruikte materialen ontvangt het hoofdkantoor van uw organisatie per kwartaal een acceptgiro.

Voordelen van de digitale NME-gids

•  U kunt overal inloggen om te reserveren.

•  U ziet direct of een product nog beschikbaar is voor uw BSO.

•  U kiest zelf de uitleenperiode of de dag van de activiteit.

•  U kunt de bestelgeschiedenis van uw BSO bijhouden.

•  Bij ruim van tevoren inschrijven, ontvangt u een automatische herinneringsmail om vergeten te voorkomen…

Tips
•  Bewaar deze nME-wijzer goed, zodat u later de werkwijze na kunt lezen.

•  Bewaar de inlogcode en het wachtwoord op een centrale plaats op uw BSO. 

•  Spreek met elkaar af wie van het team mag reserveren en geef deze naam door aan het cnME. 

zo is er een vast aanspreekpunt voor het cnME op uw BSO-locatie.

Uitgave van Gemeente Amersfoort, 

Afdeling Milieu, cnME landgoed 

Schothorst. 

September 2012.

Tekst: 
Wendy Grobben en Anne de Feijter

Afbeeldingen: 

beeldarchief cnME

Vormgeving: 

Sonja Kamer, www.dsignkamer.nl
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bSo

De natuur beleven met kinderen 
van 0 tot 12 jaar

Natuur beleef je buiten! Dat kan altijd en overal. Zelfs midden in een woonwijk, 
op een stenen plein of op een regendag.
CNME Landgoed Schothorst geeft een set natuurbelevingskaarten uit die het 

gemakkelijk maakt om met kinderen op avontuur in de natuur te gaan. Er zijn twee sets kaarten, voor 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en voor de leeftijd 4 tot 12 jaar. De kaarten beschrijven simpele 
activiteiten binnen drie thema’s: actief in de natuur, creatief met de natuur en eten uit de natuur. Er is 
weinig voorbereiding of materiaal voor nodig. Ideaal voor op het kinderdagverblijf of de BSO. Of om mee 
te nemen op vakantie of op een uitje naar het bos of park. Ook geschikt voor het zelf organiseren van een 
verjaardagsfeestje.
De kaarten zijn al beproefd en getest tijdens de inspiratietafels ‘Op Avontuur in & met de Natuur’. Deze 
workshops zijn georganiseerd op het CNME op 3 ochtenden in mei, juni en augustus. Medewerkers van 
zo’n 25 kinderopvangorganisaties en basisscholen deden mee.

Voor de ochtend over ‘actief in de natuur’ gingen de deelnemers onder meer op zoek naar kleuren in de 
natuur: met een lege eierdoos in de hand zoeken naar een voorwerp uit de natuur, voor elke vakje een 
andere kleur. Welke kleuren kan je makkelijk vinden? En welke slecht?

Voor de ochtend ‘creatief in de natuur’ werd onder meer een bosvolkje gemaakt door poppetjes van Play-
mobil aan te kleden met  blaadjes en bloempjes in allerlei kleuren en vormen.
Reacties van de deelnemers waren onder andere: “Hier kunnen we wat mee!” en:  “Dit plannen we direct 
in in ons vakantieprogramma”.  Een deelneemster van een BSO vertelde dat ze naar aanleiding van de 
workshops een vaste bosdag in de week gepland hebben waarin natuurbeleving centraal staat en zij dit 
succesvol gecommuniceerd hadden met de ouders.

Elke Amersfoortse basisschool, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal én deelnemend 
tuininitiatief van de Grenzeloze Tuin ontvangt een gratis set kaarten van het CNME.
Ook zijn de kaarten gratis te downloaden op de website van het CNME. Ga naar www.amersfoort.nl/cnme 
en kijk onder het kopje NME-arrangement.

Nieuw: Smaakplezier op de BSO
Maak een eetbare menukaart, schilder met groenten of creëer je eigen pluktuin. Speciaal voor de buitenschoolse opvang is 
er nu Smaakplezier op de BSO. Hét eerste pakket waarmee BSO’s op een speelse en actieve manier met voeding aan de slag 
kunnen. Smaakplezier op de BSO is ontwikkeld door het Voedingscentrum en het Steunpunt Smaaklessen.
Samen eten en drinken is dagelijkse kost op de BSO. Maar voeding is meer dan dat. Met Smaakplezier op de BSO maken 
kinderen hun eigen groentechips, ontdekken ze het effect van speeksel op je eten en creëren ze hun eigen groentetuin met 
bijbehorende vogelverschrikker. Op deze manier draagt de BSO spelenderwijs bij aan een gezonde leefstijl van de kinderen.
Smaakplezier op de BSO is dé klapper boordevol smakelijke ideeën. Het menu bestaat uit 100 activiteiten, verdeeld over zes 
thema’s: In actie!, Pluktuin, Cre-eet-ief, Onderzoek en ontdek!, De Smaakprofessor en Koken is kikkuh!
Met de honderd doe-kaarten uit de klapper kunnen kinderen zelfstandig aan de slag. Bekijk de voorbeeldactiviteit ‘toetje tuf’ 
of ‘smaakfoppen’ op onderstaande website. 
Veel basisscholen in Amersfoort werken al met Smaaklessen, hét 
lespakket over voeding voor groep 1 t/m 8. Smaakplezier op de BSO 
is speciaal ontwikkeld voor de buitenschoolse opvang en heeft in 
mindere mate een educatief doel. De buitenschoolse opvang is een 
plek waar kinderen zich, na een dag hard werken op school, lekker 
kunnen ontspannen. Smaakplezier op de BSO speelt hierop in. 
Bestel Smaakplezier nu voor de speciale introductieprijs van €115,- 
Meer info op www.smaaklessen.nl/smaakplezier 

‘hiEr 
KUNNEN WE 

Wat MEE!’

(reactie op de natuur-
belevingskaarten)
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voortgEZEt oNdErWijS

adrESSEN

ColofoN

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Team Educatie van het  
Centrum voor Natuur- en Milieueducatie Landgoed Schothorst.
Onderdeel van de gemeente Amersfoort.

Redactie: Team Educatie
Opmaak en vormgeving: Sonja Kamer - www.dsignkamer.nl

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

CNME landgoed Schothorst
Contactpersonen: Anne de Feijter en Sjoke Bosch
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.

Amersfoort mag zich heel 2012 Hoofdstad van de Smaak noemen; een geweldige 
kans om al die voedselinitiatieven in de stad eens extra in het zonnetje te zetten! 
Gedurende het jaar vinden er tal van (h)eerlijke activiteiten plaats die laten zien dat er 
prachtig voedsel in de regio wordt verbouwd. Zo vindt op zaterdag 29 september a.s. 
weer de Smaak van de Streekmarkt plaats op de Grote Koppel (Eemkade). In de Week 
van de Smaak, dit jaar van 29 september t/m 7 oktober, laat Amersfoort bovendien 
zien wat voor (bio)logisch voedsel er uit de omgeving komt. Zie www.hoofdstadvan-
desmaak.nl voor een overzicht van verdere activiteiten en initiatieven. 
 
Ook de kookhelden van de toekomst (leerlingen van horeca opleidingen) laten gedu-
rende de Week van de Smaak van zich horen! Het Projectteam Amersfoort (Hoofdstad 
van de Smaak en CNME Landgoed Schothorst) hebben samen met Amersfoortse 
beroepsopleidingen een programma ontwikkeld waarbij deelnemende onderwijsin-
stellingen gedurende de Week van de Smaak in hun eigen omgeving laten zien wat ze 
in huis hebben. Zo maken leerlingen kennis met het hoe en waarom van biologisch- 
en/of streekvoedsel en vinden er ook smaakvolle activiteiten plaats in de verschil-
lende wijken van Amersfoort. Zo delen leerling-koks van leerwerkrestaurant FirstClass  
streekhapjes uit op Station Amersfoort, worden er in de buurtrestaurants van De 
Baander (Liendert) en het Vakcollege (Koppel) met ingrediënten uit de streek gekookt 
en organiseren de leerlingen van het Wellantcollege (Vathorst) in samenwerking met 

‘Bij Daphne in de Kas’ een potato-proeverij. 

Wil je met je (basis / voortgezet) school -gedurende de Week van de 
Smaak of daarna- ook iets ondernemen met ‘echt eten’, denk bv. aan 
het organiseren van een kookworkshop voor de buurt, een moestuin 
starten op je schoolplein, aan de slag met een gezonde schoolkantine, 
enz? Neem dan contact op met Edgar van Groningen: ejg.vangronin-
gen@amersfoort.nl of 033 - 469 52 00. 

De Week van de 
Smaak en de 
jonge kookhelden 
uit de stad…


