
Samenwerken aan een 
nieuw begin 
Samenwerken wordt steeds belangrijker in deze netwerksamenleving. Wij 
als CNME doen daarin volop mee. Vooral als het gaat om groene en duur-
zame onderwerpen. 

Nu de nieuwbouw van het CNME haar hoogste punt heeft be-
reikt, zijn we ook druk bezig met de inrichting, de semi-perma-
nente expositie (die heel mooi en interactief wordt!) en hoe we 
in het nieuwe gebouw gaan werken. En vooral ook SAMENwer-
ken met en voor de stad. Dan groeit er iets dat meer is... Soms 
gaat dat als vanzelf, in een flow. Wat het CNME betreft, levert het 
in ieder geval op dat we één van de groene/duurzame punten 
worden in een netwerk van groene en duurzame partijen. Het 
Groene Huis is dus niet alleen voor u, maar vooral VAN u! Ik wens 
u een heerlijke voorjaars- en zomerperiode toe!

N EUWS
NiEUWSbriEf 
vaN hEt CNME 
ovEr NatUUr- EN 
MiliEUEdUCatiE 
iN aMErSfoort

aPril 2015 br Ef
‘GroEiEN 

Gaat 
vaNzElf’



alGEMEEN

aGENda
Nationale vogelkijkweek  16 t/m 24 mei 2015

Nationale dag van de Groene Kinderopvang  19 mei 2015

Modderdag  29 juni 2015

Vrijwilligers gezocht voor 
het nieuwe Groene Huis

Nieuwbouw  
‘Het Groene Huis’  
De situatie, zoals u op de foto ziet, is al weer achterhaald. De 
bouw gaat zo snel! Iedere week is er  weer wat anders te zien. 
Dat komt doordat veel onderdelen voorgefabriceerd op de 
bouwplaats aankomen. Hele wanden en andere onderdelen 
worden in één keer geplaatst!
De verwachting is dat na de zomer de tijdelijke behuizing weg-
gehaald wordt en dat de kantoorruimtes dan gebruikt kunnen 
worden. Daarna zal gewerkt worden aan de inrichting van de 
tentoonstellingsruimte. Een tentoonstellingsruimte waarin 
regelmatig onderdelen gewisseld zullen worden. Daardoor 
zal het aantrekkelijk zijn om de tentoonstelling regelmatig te 
bezoeken: Telkens iets nieuws voor ieder wat wils, gericht op 
alle niveaus.
In de herfst zal de ruimte om het gebouw opnieuw worden  
ingericht: paden, straat, parkeerplaats, fietsenstalling, het 
inplanten van nieuwe planten, struiken en bomen. Omdat 
daarbij grote machines gebruikt worden en vrachtwagens af en 
aan rijden, organiseren we in die tijd geen activiteiten rondom 
het nieuwe gebouw. Voor de basisscholen gaan daarom de 
herfstlessen in 2015 niet door. In 2016 zal het gebouw officieel 
worden geopend tijdens een feestweek!

Op het CNME is nagedacht over 
de werkzaamheden die nu voor de 
basisscholen gedaan worden en 
over het aanbod: leskisten, materi-
aalpakketten en themalessen. Is dat 
wat de scholen graag willen? Om 
aan te sluiten bij de grootste doelgroep ‘het basisonderwijs’, is 
afgelopen winter gepraat met leerkrachten en is nagedacht over 
de toekomst. Alle scholen waren daarvoor uitgenodigd. Tijdens 
twee bijeenkomsten en via de mail is input binnengekomen. 
De belangrijkste conclusie is dat de leerkrachten tevreden zijn. 
Scholen zijn vooral blij met de praktische lessen,  leskisten en 
materiaalpakketten, waarmee de leerlingen kunnen ontdekken 
en samen kunnen werken. Natuurlijk waren er ook wel wat wen-
sen. Daar gaat het CNME mee aan de slag. Een aantal basisscho-
len zou graag zien dat er gastlessen gegeven worden. Ook zou 
men binoculairs of een opgezet dier willen lenen.

Als u vragen heeft, stel ze. 
Het CNME bekijkt dan of 
ze uw vragen kan beant-
woorden.

Bent of kent u iemand die een goede gastvrouw/heer zou 
kunnen zijn voor het nieuwe Groene Huis?
Houdt u van natuur en milieu, mensen ontvangen en wegwijs 
maken in de nieuwe (semi-permanente) expositie?
Wilt u mensen en groepen ontvangen en enthousiasmeren 
voor activiteiten? Hebt u een dagdeel per week of weekend 
beschikbaar? Of 1 x in de 2 weken?
Neemt u dan contact op met:
• Theo Hotke (Th.Hotke@amersfoort.nl) of  
• Carla van Dorp (c.vandorp-emmink@amersfoort.nl)  
dan maken we graag kennis!

Het CNME is er 
voor jullie! 

?

!
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Nieuw op het 
CNME: 
Brigit Kuypers 
Vanaf 23 maart werk  ik drie dagen per  week voor het 
CNME. Daar heb ik zin in. Ik mag een aantal taken van Anne 
de Feijter overnemen, onder andere rond stadslandbouw en 
groene schoolpleinen. De afgelopen jaren werkte ik vanuit 
ANMEC ook aan deze thema’s. ANMEC is een stichting met 
hart voor een duurzame stad en die stad is Amsterdam. 
Werken aan en leren over natuur en duurzaamheid staat 
bij ANMEC centraal. Dat lijkt dus veel op het werk dat ik bij 
het CNME ga doen. Toch zal het ook heel anders zijn. Ik ga 
voor de gemeente werken,  krijg een geweldige werkplek 
in het groen en mag vanuit daar allemaal nieuwe mensen 
en nieuwe initiatieven leren kennen. Veel mensen hebben 
mij de afgelopen weken verteld dat Amersfoort sprankelt  
van groene en duurzame energie. Ik kijk er naar uit dat van 
dichtbij mee te maken en met jullie samen te werken.

In oktober 2014 sloten 41 jongerenorganisaties, onder-
steund door o.a. Friesland Campina,  een verdrag met 
Kamerleden. Kern van het verdrag: de overheid moet 
duurzaamheid in het onderwijs stimuleren door bestaande 
initiatieven te versterken en scholen te ondersteunen. Het 
verdrag is vertaald in een motie, die motie is aangenomen 
door de tweede kamer, en het kabinet zoekt nu naar de 
beste manier om daar uitvoering aan te geven. (Daarover 

Anne de Feijter verlaat het CNME 
De tijd van komen is gegaan en de tijd van gaan is gekomen. Ik heb 14 jaar met heel veel 
plezier gewerkt bij het CNME en enorm veel geleerd van scholen, kinderopvang, collega 
NME-centra en onze vele andere samenwerkingspartners. Nu ga ik aan de slag met een 
nieuwe klus binnen de gemeente, waar ik veel energie van krijg (Programmamanager 
Bestuurlijke Ontwikkeling). Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het vertrouwen, alle 
leerzame ervaringen en mooie resultaten  die we samen bereikt hebben. Ik geef het 
stokje graag over aan Brigit en ben overtuigd van haar meerwaarde voor het CNME en al 
haar partners.|

Anne de Feijter

stond in de nieuwsbrief van januari ook al iets te lezen)
Duurzaamheid vraagt van mensen dat ze kunnen denken, kiezen 
en handelen vanuit de balans tussen people, planet en profit, dat ze 
kunnen omgaan met onzekerheden en met snelle veranderingen 
in de wereld om ons heen. Dat zijn belangrijke competenties voor 
de 21ste eeuw. Die competenties leer je niet alleen uit een boek of 
van internet, die verwerf je door te doen. Het CNME werkt al met 
scholen aan duurzaamheid in het onderwijs. Met programma’s 
als de Energy Challenge. Daarin ontwerpen teams van leerlingen 
campagnes om medeleerlingen te enthousiasmeren over energie, 
hun kennis te vergroten en energie te besparen. Maar ook door leer-
lingen te betrekken bij de aanpak van zwerfafval in Amersfoort of 
hen uit te dagen een profielwerkstuk over een duurzame uitdaging 
te schrijven. In de toekomst hopen we dat nog verder uit te breiden. 
(Zie in deze nieuwsbrief het artikel over de Energy Challenges.)
Zo werken we samen aan het versnellen van een duurzame econo-
mie en een leefbare planeet.

Brigit Kuypers 

‘JoNGErEN ziJN 
NiEt vaN GiStErEN. 

zE WillEN 
oNdErWiJS voor 

MorGEN’ – dE 
GroENE GENEratiE

Vergaderen op het CNME?  
Wilt u een keer buiten uw eigen schoolgebouw vergaderen? Dat kan op het CNME. Het kan interessant zijn om daar een NME-acti-
viteit aan vast te koppelen. Misschien iets ter inspiratie om later met leerlingen in praktijk te brengen. Ook bestaat de mogelijkheid 
om een aantal leskisten te bekijken of uit te proberen. Of heeft u andere ideeën?
Voor informatie mail met cnme-scholen@amersfoort.nl



Nieuwe leskisten
leskist ‘zwervend afval’
Vanaf het nieuwe schooljaar kunnen scholen de leskist ‘zwervend afval’ lenen. Daarmee kan 
met een groep, een bouw of de hele school aandacht besteed worden aan een onderwerp 
waar veel ergernis over bestaat: zwerfafval. En terecht! Zwerfafval  kan ontsierend zijn, maar 
ook ronduit gevaarlijk. Vuil trekt ongedierte aan. In het verkeer: glassplinters op het fietspad 
of een bananenschil op de stoep. En wat dacht u van al het plastic dat uiteindelijk vaak in 
zee, in vogelmagen en zelfs in ons voedsel terechtkomt! Een onderdeel van het werken met 
de leskist vormt het zelf opruimen van de schoolomgeving: hesjes, grijpers e.d. worden 
meegeleverd. 

leskist ‘Plasticsoep’
Helaas kennen we van TV de ‘plasticsoep’ in zee. Dit is afkomstig van zwerfplastic.  Omdat we 
dat willen voorkomen, is het belangrijk om stil te staan bij de voor- en nadelen van plastics 
en bij de ontwikkelingen van nieuwe plastics. Het is mogelijk om veel gewoon plastic te ver-
vangen door bioplastics. Dat  is niet gemaakt van delfstoffen, dus put het de aarde niet uit. 
Tevens is het biologisch afbreekbaar en kan het ongevaarlijk terugkeren in de aarde. Over dit 
nieuwe materiaal is een nieuwe leskist ontwikkeld voor de bovenbouw van de basisschool ( 
en de laagste klassen van het VO). Komend schooljaar is die leskist te reserveren. Een leskist 
vol opdrachten waarbij kinderen moeten samenwerken. Er zijn allerlei proefjes te doen en 
het past daardoor goed bij het vak techniek. Het biedt een handelingsperspectief: leerlingen 
leren over een alternatief  van gewoon plastic. 

We bereiden de leerlingen toch voor op de toekomst? Leen én gebruik dan deze leskisten!

Gastles
Heeft u belangstelling voor een gastles over zwerfafval en wilt u het probleem echt aanpak-
ken? Geef dat door aan het CNME: gewoonschoon@amersfoort.nl

baSiSoNdErWiJS

Nieuwe NME-coördinatoren opgeleid
Door de NME-coördinatorencursus die het CNME dit schooljaar organiseerde zijn 
10 leerkrachten opgeleid tot NME-coördinator. Van 3 scholen deden er 2 leer-

krachten mee.
Van de 7 scholen waren er 6 al A-school. Op die scholen wordt de huidige coördina-

tor nu opgevolgd of ondersteund door een nieuw opgeleide coördinator. Er kwam één 
A-school bij.  Het voordeel van een A-school is dat het een NMEplan heeft opgesteld. Die 

scholen zijn weldoordacht bezig met NME. Voorbeelden van de inhoud van een NMEplan: 
een duurzaamheidsparagraaf en de leerlijn. In de leerlijn staat welke producten van het 
CNME de school gebruikt i.p.v. lessen uit de methode of wat de school doet als aanvulling 
op een les uit het boek. Een groot voordeel voor de A-scholen: zij mogen met voorrang 
producten reserveren voor het nieuwe schooljaar en daardoor kan het CNME de leerlijn die 

ze hebben opgesteld, garanderen.
Tijdens de cursus viel vooral ‘het biologisch moment’ in de smaak: kleine korte activiteiten in de natuur. 
Die biologische momenten gaven veel ideeën om leuk en leerzaam bezig te zijn in de klas.

volgende cursus: korter en goedkoper
Als er weer genoeg deelnemers zijn, starten we de volgende NME-coördinatorencursus.
De volgende cursus zal er anders uitzien. In plaats van 5 woensdagmiddagbijeenkomsten, zullen het er 
waarschijnlijk 3 of 4 worden.  Tevens zullen de cursusmiddagen iets korter duren en pas beginnen om 
14.30 uur, aangezien er steeds meer scholen met een continurooster werken. Verder zullen we geen 
docent van de CED-groep inschakelen, daardoor wordt de cursus aanzienlijk goedkoper.
Heeft u vragen of wilt u zich opgeven? Mail naar cnme-scholen@amersfoort.nl

De ROVA bied gratis aan de groe-
pen 7 en 8 Groentoer aan. Een 
rondleiding op het afvalbrengsta-
tion van 1 ½ uur. De groep wordt 
gebracht en gehaald met de Groen-
bus . De les heet ‘Afval Scheiden is 
GOUD’: www.rova.nl

Afval scheiden
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Jong en oud planten samen  
bomen op boomfeestdag
Woensdag 18 maart was het Nationale Boomfeestdag. Ook 
Amersfoort deed mee! Dit jaar hebben leerlingen van basis-
school De Vrije School samen met vrijwilligers van het Vallei-
kanaal en met wethouder Menno Tigelaar vele eikenbomen in 
bosgebied Nimmerdor geplant.(nabij brug Leusden, langs de 
Rondweg). Het graven van een gat was een zware klus door de 
vele boomwortels die nog in de grond zaten en dus moest er 
hard gewerkt worden.
Moe maar voldaan werd er na afloop getrakteerd op cake, ge-
maakt door leerlingen van praktijkschool De Baander .
De klas kreeg een boek over hoe bouw ik een insectenhotel en 
de leerlingen ieder een pot met krokussen. Dit zijn de eerste 
bloemen in het voorjaar waar insecten stuifmeel gaan halen. Zo 
kunnen ze ook op school zorgen voor natuurbehoud. 

Leskisten bezorgd en gehaald op school 
Na een geslaagde proef gedurende de afgelopen twee jaar in 
Amersfoort-Zuid, zullen volgend schooljaar alle leskisten wor-
den bezorgd en gehaald in heel Amersfoort. Ook de materiaal-
pakketten worden bezorgd. Dit geldt vanaf augustus voor alle 
scholen in Amersfoort. 
Dit brengen en halen van materiaal door een koerier vraagt van 
de school wel wat discipline. Het is van belang dat de leerkracht 
zich houdt aan de afgesproken einddatum. De leskisten moeten 
na gebruik op de afgesproken datum klaar staan. Het mag niet 
voorkomen dat de koerier voor niets komt, daar zijn de kosten 
te hoog voor! De materialen moeten klaar staan op de plaats bij 
de deur waar de kist(en) bij de bezorging zijn neergezet. 
Staat de leskist op de einddatum niet klaar, dan moet de school 
zelf zorgen dat het materiaal op maandag teruggebracht wordt 
naar het CNME Landgoed Schothorst.

Om de logistiek goed te laten verlopen, is het belangrijk dat 
de koerier weet waar de materialen bezorgd moeten worden. 
Daarom is het belangrijk dat de adresgegevens van alle locaties 

van de school goed in de digitale NME-gids worden ingevoerd 
door de leerkracht van de school die NMEcontactpersoon of 
NME-coördinator is. Ten tweede is het van belang dat goed is 
ingevuld welke groepen op welke locatie zitten.

Een schoollocatie heeft vaak meerdere buitendeuren. Achter 
welke deur moet de koerier de leskist(en) en materiaalpakket-
ten neerzetten? Op die vraag willen we graag antwoord van u. 
Daarom vragen we u een foto te mailen van die buitendeur. Mail 
de foto naar: cnme-scholen@amersfoort.nl

Wat moet u doen?
•  Stuur een foto van de buitendeur achter welke deur de 

koerier de leskist(en) en materiaalpakketten kan neerzetten 
naar: cnme-scholen@amersfoort.nl

•  Bij bestelling de adres- en groepsgegevens volledig invullen 
in de NME-gids

Vrijwel alle scholen schrijven in en lenen leskisten en komen 
themalessen doen op het CNME Landgoed Schothorst of op 
Natuurboerderij de Brinkhorst. Ook voor andere activiteiten 
kunnen basisscholen binnenkort inschrijven voor komend 
schooljaar. Vanaf 11 mei kunnen de A-scholen en vanaf 1 juni 
kunnen de overige scholen boeken.

abonnementskosten
De abonnementskosten zijn volgend cursusjaar voor alle A- en 

B- scholen gelijk: € 10,00 per groep per jaar. Daarvoor kunt u 
veel themalessen komen doen en veel leskisten lenen.
Een school met 6 groepen betaalt voor leskisten en themalessen 
€ 60,00, een school met 14 groepen € 140,00. Daarvoor zullen de 
materialen gratis bezorgd en gehaald worden.

Meer informatie is te vinden in de NME-wijzer die gelijktijdig 
met deze nieuwsbrief is verstuurd.
Basisscholen ontvangen deze uitgaven ook digitaal.

Start inschrijving  basisscholen
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Modderdag 
Op 29 juni 2015 wordt  in Nederland voor de 3e keer de Nationale Modderdag georgani-
seerd. Voor de kinderen van uw kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of basisschool kunt een 
Modderdag organiseren. Waar zijn ideeën te vinden? Als u zich (gratis) aanmeldt op  
www.modderdag.nl, krijgt u toegang tot de Modderwijzer en Moddereducatie en kunt u 
de Modderposter gratis downloaden. Laat veel kinderen Modderdag beleven!

Nationale dag van de Groene Kinderopvang
Zo’n groen initiatief kan Teun Kinderopvang niet zomaar voorbij laten gaan. Dit jaar wordt voor de eerste keer de 
Nationale dag van de Groene Kinderopvang gevierd: op dinsdag 19 mei staan natuur, natuurbeleving en natuuractivi-
teiten in de kinderopvang centraal.  
De initiatiefnemer van deze dag is de stichting Groen Cement, welke Teun als eerste kinderdagverblijf van Amersfoort 
gecertificeerd heeft met het keurmerk Groene Kinderopvang. Ze hebben  deze dag geïntroduceerd om aandacht te 
besteden aan het belang van betrokkenheid bij de natuur voor jonge kinderen. Spelen in de open lucht, seizoenen 
ervaren en kennis maken met de vele aspecten de natuur dragen bij aan de gezonde ontwikkeling van kinderen.  
Op deze 1e Nationale dag van de Groene Kinderopvang zal bij Teun extra aandacht besteed worden aan groene acti-
viteiten, waar wij nu, maar ook later in het jaar, plezier aan kunnen beleven. Voorbeelden: 
•  een wormenhotel maken en dan op zoek in de tuin naar bewoners. De weken erna kunnen we ze observeren en 

bestuderen; wat doen zij op een dag?
•  een insectenhotel maken om een mooi plaatsje in de tuin te geven en dan in de zomer kijken wie er gebruik van 

gaan maken. Wie kiest er voor een plekje in het stro en wie juist voor een tunneltje in het hout? 
•  een fotowedstrijd organiseren voor de oudste kinderen; ze gaan op stap en we dagen ze uit de mooiste foto van na-

tuur in de omgeving te maken. We zijn reuze benieuwd wat het resultaat zal zijn.
Teun Kinderopvang maakt het verworven Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang dagelijks waar: de kinderen genieten 
iedere dag van de heerlijke buitenruimtes waar ze volop kunnen spelen, ontdekken en experimenteren. Zij kunnen 
zich verbazen bij de moestuin over de worteltjes in de grond en de tomaten en aardbeien juist boven de grond en we 
kunnen ze alle drie lekker eten. In het voorjaar zien ze de jonge blaadjes aan de takken komen en zien ze de bloemen 
in verschillende kleuren en met verschillende geuren verschijnen. 
Van de Nationale Dag van de Groene Kinderopvang gaan de kinderen dan ook flink genieten. Hopelijk wordt dit een 
jaarlijkse traditie, want extra aandacht voor de natuurbeleving in de ontwikkeling van kinderen is belangrijk. Zij zijn 
de volwassenen van morgen en natuur is de basis van ons bestaan. Een ‘groene’ opvoeding is voor kinderen belangrijk 
voor henzelf en de toekomst van onze aarde.

SPElEN iN  
dE oPEN lUCht, 

SEizoENEN 
ErvarEN EN KENNiS 
MaKEN MEt dE vElE 

aSPECtEN dE 
NatUUr.



Holland, natuur in de delta 
Na het grote succes van de natuurfilm ‘De Nieuwe Wildernis’ werken de makers 
van die film op dit moment aan de opvolger: ‘Holland, natuur in de delta’. Deze 
gaat op 21 september in première.  
 
De nieuwe film ‘Holland, natuur in de Delta’ is een (her)ontdekking van Neder-
land. Een ode aan onze rivieren en kustgebied en de rijke natuur die zij onze 
delta brengen. Het is een film die ons als nooit tevoren de dynamiek en de 
veerkracht van ons land zal tonen.   
De film Holland zal fascineren door de hoogste kwaliteit natuurfotografie en 
gebruik maken van de modernste technieken. Het verhaal van de natuurfilm 
wordt verteld vanuit een cultuur-historische context en gezien vanuit het per-
spectief van hoofdkarakters als de zeearend, bever, haas, pimpernelblauwtje 
en stekelbaars. 
U kunt nu al intekenen voor een lespakket voor de basisschool of voor het 
Voortgezet Onderwijs: http://hollanddefilm.nl/delta-de-klas-inschrijving/

baSiSoNdErWiJS 

De Energy Challenges Amersfoort is een spel bedoeld voor basis- middelbaar en beroepson-
derwijs. Het doel is om scholieren te enthousiasmeren voor de thema’s energie, techniek en 
duurzaamheid en om hen bewust te laten worden van het energieverbruik op school. De kracht 
van het project is dat scholieren zelf activiteiten bedenken in combinatie met concrete maatre-
gelen op school. Er wordt meetapparatuur geplaatst in de scholen om het energieverbruik bij 
te houden. Het techniekteam van HBO en MBO -studenten, onder begeleiding van experts uit 
het bedrijfsleven, ondersteunt en adviseert de docenten en leerlingen hierbij. Dat levert een 
daadwerkelijke besparing op de energierekening op!
De scholieren kunnen zes Energy Stars behalen door het opzetten van een campagne, het 
organiseren van events en het bedenken van slimme en concrete oplossingen om energie te 
besparen in het eigen schoolgebouw. De scholen met de origineelste oplossingen of de beste 
campagne krijgen een award tijdens de finale in de zomer van 2016.
Er lopen nu 100 Energy Challenges in Nederland. De scholieren zijn enthousiast en weten 10 – 
15 % (omgerekend enkele duizenden euro’s) te besparen op het energieverbruik van de scholen.
Met deze Challenges krijgen scholen op inspirerende en leerzame wijze grip op hun energiever-
bruik. De meetapparatuur wordt eigendom van de school. Met de behaalde energiebesparing 
kunnen de scholen verder investeren in isolatie, zonnepanelen of andere maatregelen.
Alle scholen zijn voor de Energy Challenges benaderd. Een aantal scholen heeft gereageerd en 
daar is inmiddels contact mee opgenomen. Als een school in een volgende ronde mee wil doen 
of als u meer informatie wilt, neem dan contact op via cnme-scholen@amersfoort.nl

EEN NiEUWE  
filM EN EEN 

NiEUW GratiS 
lESPaKKEt
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Energy Challenges in Amersfoort

School in Nijkerk

Gastles
zwerfafval
heeft u belangstelling 
voor een gastles over 
zwerfafval? Geef dat 
door aan het CNME. 

het basisonderwijs, het 
voortgezet onderwijs, 
het Mbo of hbo kan 
aangeven belangstel-
ling te hebben voor 
lessen over zwerfafval. 
Samen met de school en 
de docent kan bepaald 
worden hoe het onder-
werp aangepakt wordt. 
Mail naar gewoonschoon 
@amersfoort.nl
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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

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

CNME landgoed Schothorst
Contactpersonen: Sjoke Bosch, Joost Buddingh, Magda Farfara 
en Brigit Kuypers
Schothorsterlaan 21, Amersfoort
T (033) 469 52 05

locatie de vosheuvel, uitleenpunt voor Amersfoort-zuid
Contactpersoon: Sjoke Bosch
T (033) 469 52 05
Sjoke Bosch T (06) 525 355 86
    
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.

ontwerp met je groep een vogelhotel voor in het Nationaal 
landschap arkemheen-Eemland en win een vogelexcursie in 
het vogelparadijs van Nederland!
Van 16 mei tot en met 24 mei wordt de Vogelweek gehouden. In 
het hele land vinden vogel-activiteiten plaats, waarvan een aantal 
in het NL Arkemheen-Eemland: het vogelparadijs van Nederland. 

Ook rondom jullie school hoor en zie je vogels. Misschien weet 
je wat over vogels of wil je er wel wat meer over weten. Mooi! De 
koolmezen, huismussen, heggenmussen, merels, en veel andere 
vogels willen ook wel eens op vakantie, maar waar naartoe? Hou-
den ze van luxe? Welk hotel? 
 
Aan jullie de vraag om een vogelhotel te ontwerpen. Geef aan voor 
welke vogels jullie het hebben ontworpen en wat er zo ‘vogels’ aan 
is. Gaan jullie dat maar eens uitvogelen. De ontwerpen moeten 
voor 14 mei ingeleverd zijn bij het Landschapshuis van het NL 
Arkemheen-Eemmland, Bissschopsweg 5b of digitaal via  
vriendenvannl.ae@gmail.com 

Doelgroep: 
• groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs 
• klas 1 en 2 van het middelbaar onderwijs 
De scholen moeten in het gebied van het NL Arkemheen-Eemland   
liggen: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Nijkerk, Putten, 
Soest. 
Vragen? Elly van Geest, NL Arkemheen-Eemland 06-23196934. 

Wedstrijd Duurzame 
Profielwerkstukken
CNME organiseert samen met de Rotaryclub Amersfoort de 
Amersfoortse duurzaamheidsprijs voor profielwerkstukken. 
Ieder jaar maken honderden Amersfoortse HAVO- en VWO-scho-
lieren in hun laatste schooljaar een profielwerkstuk. Alle profiel-
werkstukken over duurzaamheid komen in aanmerking voor de 
wedstrijd.  Voor de term duurzaamheid hanteren wij de brede 
definitie, dus naast technische innovatie zoeken wij ook naar 
sociale en economische onderwerpen (people, profit & planet). 
We stimuleren leerlingen elk  jaar om hun profielwerkstukken in 
te sturen voor deze duurzaamheidsprijs. 

De feestelijke finalemiddag van de wedstrijd voor duurzame 
profielwerkstukken was op donderdag 9 april op het stadhuis.  
Tijdens deze middag presenteerden de scholieren hun profiel-

werkstukken  aan de jury en 
werd de winnaar bekend (In de 
plaatselijke krant zult u binnen-
kort de uitslag kunnen lezen).  
De juryleden waren dit jaar: 
wethouder Pim van den Berg, 
Arie Lengkeek- voorzitter Kennis-
centrum Duurzaam Bouwen, Dirk 
Kaan van Stadslab 033 en Rogier 
Rammers van de Rotary.
De prijs is natuurlijk de erken-
ning en positieve aandacht voor 
de leerling, de school en het 
onderwerp duurzaamheid. Maar 
de winnaar zelf heeft ook een 
prijs ontvangen. 
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