
Het gras groener bij de buren? 
Mooi niet!
2014 - Een nieuw jaar strekt zich voor ons uit. Het voelt als een sneeuw-
vlakte waar nog niet op is gelopen. 2014 is het jaar van de spreeuw én 
van de eekhoorn. Ook is 2014 het jaar van de groene kinderopvang. Veel 
scholen en kinderopvangorganisaties vergroenen hun eigen omgeving. 
Zó geven ze vorm aan een groene en gezonde leefruimte voor kinderen. 
Het CNME juicht deze initiatieven van harte toe. Daarom hebben we bij 
deze nieuwsbrief een speciale bijlage over de groene schoolomgeving 
gevoegd. Maakt u ook uw omgeving dit jaar een beetje groener? 

2014 wordt voor het CNME het jaar van bouwen. Het gebouw is en blijft een duurzame ontmoe-
tingsplek. Door de vele raampartijen voelt het nieuwe gebouw ruim en licht. De architect heeft 
een boerenschuur als inspiratie genomen, omdat het zo passend is bij het landgoed en de diverse 
werkzaamheden van het CNME. Een duurzame moderne schuur met de reuring van vroeger. Een 
belangrijk uitgangspunt is low-tech duurzaamheid. Dit betekent dat zoveel mogelijk natuur-
kundige principes worden gebruikt om het gebouw een duurzaam en prettig binnenklimaat te 
geven. De buitenkant van het gebouw wordt bekleed met verduurzaamd elzenhout. Wij kijken 
reikhalzend uit naar onze nieuwe plek. Hoe ziet uw plan er voor 2014 uit? 

Volg het 
CNME Amersfoort  
dit jaar op 
Facebook!  
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7 februari Warme truiendag

12 maart boomfeestdag 

2 april 1e coördinatorencursus NME middag 

25 april Koningsspelen ‘Wandelen voor water’ 

21 mei 2e coördinatorencursus NME middag 

11 juni 3e coördinatorencursus NME middag 

27 juni Modderdag

Kom met je BSO-uitje naar  
Landgoed Schothorst!

Warme Truiendag  
7 februari 2014 

Kom lekker een dag genieten van de buitenlucht op Landgoed 
Schothorst. Vier je verjaardagsfeestje of kom met je BSO-groep 
naar het landgoed voor een spannende activiteitenroute! Ook 
bezoekers van het landgoed kunnen met hun kinderen de activi-
teitenroute doen.
De routes zijn:
•   Onwijs leuk en uitdagend (en daarnaast stiekem nog leerzaam 

ook…)
• Met stap voor stap beschrijving van de activiteiten
• Het hele jaar door beschikbaar
• Voor € 20,- te huur bij het CNME
• Voor 2 tot 20 kinderen

Bij de activiteitenroute hoort een tas met handleiding en 
benodigdheden. Reserveer deze vooraf bij het CNME via 
cnme@amersfoort.nl .  Tijdens de route kunt u uw smartphone met 
internetverbinding gebruiken voor filmpjes en geluidsfragmenten. 

‘op zoek naar het nest van uil’ is een route vol activiteiten en 
ontdekkingen voor kinderen van 4 t/m 7 jaar, langs de mooiste 
plekjes van Landgoed Schothorst. Kinderen zijn de hele ochtend 
of middag lekker buiten, doen actieve spelletjes en ontdekken 
spelenderwijs alles over het leven van een bosuil. 

‘hoe overleef ik landgoed Schothorst?’ is een spannende ont-
dekkingstocht voor jongens en meisjes van 8 t/m 12 jaar waarin 
ze ontdekken hoe ze met verschillende vormen van energie in de 
natuur (zoals zonne-energie, windenergie en spankracht) kunt 
overleven.

Door de verwarming een graadje lager te zetten, kunnen we veel 
energie besparen en daardoor veel CO2 uitstoot voorkomen.
Om hier aandacht voor te vragen wordt jaarlijks de Warme 
Truiendag georganiseerd.
Wil je een warme trui aantrekken, dan is het wel belangrijk dat 
je er een hebt! Helaas is dat niet voor iedereen zo. Sommige 
mensen zitten verlegen om  primaire zaken als warme kleding.
Platform Amersfoort Duurzaam vraagt Amersfoorters om op 
7 februari de verwarming lager te zetten en om kleding naar de 
Kledingbank te brengen.  
Informatie over de Kledingbank aan de Keerkring 5, zoals de 
openingstijden: www.kledingbank-amersfoort.nl
Op veel plekken komt een poster met die oproep te hangen. 
Ontving u deze nieuwsbrief digitaal, download dan de poster 
op de site: www.platformamersfoortduurzaam.nl.
Ontving u deze nieuwsbrief op papier, dan is een poster bijge-
voegd.

Een feestjesvierder over de route ‘op zoek naar 
het nest van uil’:

‘Wij hebben een ontzettend leuk verjaar-dagsfeestje gehad! De kinderen vonden de 
speurtocht erg leuk. De QR-codes waren een succes. Ook de opdrachten vielen goed 

in de smaak. Blote voetenpad een beetje spannend (‘t was ook best koud), schom-melen in de hangmat super leuk.’

Wilt u deze poster in 
uw gebouw op een 
plaats hangen waar 
veel mensen de poster 
kunnen zien?

Namens Platform 
Amersfoort Duurzaam,
Bedankt

mailto:cnme@amersfoort.nl
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Maurits en Thom (PCBO De Bolster) naar  
kinderklimaattop, Den Haag
Door: Lia Bouma (www.platformamersfoortduurzaam.nl) 
Op 11 november vond de VN Klimaattop in Warschau plaats. Op diezelfde dag 
organiseerde het Klimaatverbond ook een kinderklimaattop in Den Haag. Op deze 
bijeenkomst werden de verzamelde Groene Voetstappen van 30.899 Nederlandse 
kinderen aan de Nederlandse klimaatgezant overhandigd. Namens basisschool De 
Bolster mochten Thom (groep 7)en Maurits (groep 6) mee naar Den Haag om hun 
groene tips uit te wisselen.

Hieronder een persoonlijk verslag van Thom:
‘We gingen aan elkaar vertellen hoeveel groene voetstappen we als school hadden 
verzameld en wisselden tips met elkaar uit. Hierna gingen we alvast oefenen hoe we het 
certificaat moesten uitreiken aan de directeur van het ministerie van milieu. Daarna was 
er tijd voor een 10-uurtje. Ik heb twee brownies en een koek die er een beetje verbrand 
uitzag, gegeten. Daarna was het tijd voor het echte uitreiken van het certificaat aan de 
directeur. We moesten ook met z’n allen op de foto. Daarna kregen we van de directeur 
van het ministerie, het ‘groene voetstappen boekje’ en mochten we haar onze tip vertel-
len. Hierna liepen we met elkaar naar het Museon. Hier kregen wij een lunch, een hele 
grote dikke tosti!! Daarna gingen we het museum in, wij waren de enige groep, want het 
museum is op maandag gesloten.Wij mochten als eerste wat nieuws uittesten, namelijk 
de klimaatstudio. Hier gingen we aan een hele grote tafel zitten met hele lekkere luxe 
stoelen. We gingen daar filmpjes kijken over klimaatverandering. Overal in de wereld is 
te zien dat het klimaat verandert. Bijvoorbeeld een eilandje in de Atlantische oceaan dat 
als het zo door gaat over honderd jaar niet meer bestaat. Hierna was het tijd om weer 
naar de trein te gaan. We namen hier afscheid en gingen weer met ons 3-tjes naar huis.Ik 
vond het een super leuke dag. Ik heb hier heel veel van geleerd en zou het graag nog een 
keer willen meemaken. Ik sta in vuur en vlam voor het milieu. Iedereen die dit leest, DENK 
AAN HET MILIEU, WANT DAT IS BELANGRIJK VOOR ONS ALLEMAAL!’
Meer info: www.groenevoetstappen.nl

Met je klas de natuur in?! 
Kom naar een themales op Schothorst of de Brinkhorst.  
Er is bij een aantal themalessen nog ruimte om u voor in te 
schrijven:

Misschien twijfelt u of u nog wel een themales mag komen 
doen. Sommige scholen lenen namelijk al veel leskisten en 
komen veel themalessen doen en zijn door hun quotum 
heen. Wij laten scholen echter graag gebruik maken van 
de ruimte die we hebben in onze capaciteit en gunnen uw 
school gerust één of twee extra lessen.
Bel 033-4695205 of mail naar cnme-scholen@amersfoort.nl 
en maak uw wensen kenbaar. 

themales voor groep Wanneer? locatie

Lotje van de Brinkhorst 1 en 2 maart, april Natuurboerderij de Brinkhorst

Voedselketens 5 en 6 april, mei Landgoed Schothorst

Planten 7 en 8 mei, juni Natuurboerderij de Brinkhorst

Vrolijke kleuren 3 en 4 mei, juni Landgoed Schothorst

http://www.platformamersfoortduurzaam.nl
http://www.groenevoetstappen.nl
mailto:cnme-scholen@amersfoort.nl
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In 2014 organiseren we weer een NME-coördinatorencursus. Als een leerkracht deze 
cursus volgt, kan een basisschool A-school worden. Een A-school krijgt ondersteuning bij 
het vormgeven van een doorlopende NME-leerlijn. Ook kun je als A-school jaarlijks meer 
producten lenen van het CNME.

Deze cursus wordt niet ieder jaar gegeven. De vorige keer was in 2010. Daarom raden we 
u aan om uw kans te grijpen en dit jaar mee te doen! Wilt u extra informatie (over inhoud, 
kosten, data, verplichtingen e.d.) over deze cursus ontvangen? Bel of mail het CNME.

Twee deelnemers van de vorige cursus vertellen:

NME-coördinatorencursus 

Opstelwedstrijd ‘de toekomst 
van Amersfoort’ 
Op 10 oktober, de ‘Dag van de Duurzaamheid’, las burgemeester Bolsius op de Bolster 
voor uit de bundel over geluk en duurzaamheid. Wat is voor kinderen een duurzame 
stad? Hoe zien zij de toekomst van Amersfoort? Hij vroeg de kinderen een opstel te 
schrijven over hoe zij de toekomst van Amersfoort zien.

Er werden 74 verhalen geschreven door 6 basisscholen. Om een indruk te krijgen van 
de ideeën van de leerlingen: fietsen die energie opwekken, machines die de grachten 
schoonmaken en zelfs de prullen van straat rapen en adviezen hoe je je ouders uit de 
auto krijgt. Een bijzonder idee om in de toekomst te kunnen kijken met een multi-
functionele-tijd-machine, zelf schone energie opwekken en de energie die je daarvan 
overhoudt geven aan mensen met minder geld en een zwerfvuil-wedstrijd voor alle 
scholen met als beloning een schone stad. 

Samen met een deskundige jury heeft wethouder Cees van Eijk uit alle opstellen drie 
winnaars gekozen. Hierbij heeft hij gelet op het toekomstbeeld, de kwaliteit van het 
verhaal en de veelzijdigheid. “Dat was best lastig met zoveel goede verhalen!” Aldus de 
wethouder: ‘Deze ideeën neem ik, als wethouder van duurzaamheid, zeker mee in de 
toekomstplannen voor onze stad!’
Het winnende verhaal is geschreven door Matthijs Wimmenhove van basisschool de 
Horizon. Nummer twee is Jonathan Poot en Nikki Elverding van basisschool de Vuurvo-
gel. En nummer drie is Daan School van basisschool De Breede Hei.

Alle verhalen zijn na te lezen op internet. Zie www.amersfoort.nl/cnme. 

´Wat ik wil zeggen is dat ik de cursus 

inspirerend vond én dat het me vooral 

heeft geholpen om te weten welke 

service het CNME levert. Ik weet nu 

veel beter welke kisten, materialen en 

expertise er bij CNME te halen is. Het 

is fijn om een goed NME schoolplan 

te maken. Momenteel ben ik zelfs aan 

het traject voor een natuur speelplein 

begonnen!!! Super!´ 

Saskia Dikkeboer van de  

Michaelschool

´Ik deed mee aan de cursus omdat ik het pakket ‘Natuur’ in mijn schooltaken kreeg. Wij wilden als collega’s meer doen aan natuur en we hadden geen goede methode meer. Inmiddels hebben wij een doorgaande NME-lijn met methodes en is er een doorgaande lijn met het CNME-aanbod. Na de cursus heb ik een beleid Natuur geschreven. In de cursus kwam veel Natuur (in de vorm van een natuurmomentje) aan bod. Ik heb geleerd dat er veel zintuigen aan bod kunnen komen. Ik heb ook geleerd hoe ik mijn collega’s hierin beter kan begeleiden. In vergadering of memo komt Natuur ook veel meer aanbod. Dit probeer ik altijd op een inspirerende manier te doen, net zoals de middagen op de cursus, die omvlogen.´  
Mieke Huster van de Berkenschool

Jullie hebben de film vast al gezien: De 
Nieuwe Wildernis. De film gaat over het 
natuurgebied de Oostvaardersplassen. 
Van deze mooie natuurbeelden kun je 
nu ook in de klas genieten. Helemaal 
verantwoord, want bij de film is educa-
tief materiaal ontwikkeld in samenwer-
king met een docent natuuronderwijs 
van de Pabo Utrecht. 
Het educatief materiaal bestaat uit 
opdrachten en filmpjes en is bestemd 
voor groep 6, 7 en 8.Ook de kinderop-
vang kan het materiaal gebruiken, door 
bijvoorbeeld de filmpjes in de groep 
te laten zien. Dit materiaal is gratis te 
downloaden. Het enige wat je hoeft 
te doen, is je te registeren op: www.de 
nieuwewildernis.nl/indeklas/docenten

De Nieuwe 
Wildernis

http://www.amersfoort.nl/cnme
http://www.denieuwewildernis.nl/indeklas/docenten
http://www.denieuwewildernis.nl/indeklas/docenten
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Koningsspelen 
in Amersfoort

Op vrijdag 25 april is het weer zover: dan worden de Koningsspelen gehou-
den. Tijdens deze dag kunnen basisscholen een sportieve uitdaging aangaan. 
Ontwikkelingsorganisatie Simavi organiseert het parcours ‘Wandelen voor 
water’.  Leerlingen lopen een bepaalde route met water in hun rugzak. Ze 
ervaren hierdoor wat de dagelijkse praktijk voor veel kinderen in ontwikke-
lingslanden is. Het is de bedoeling dat kinderen gesponsord worden. Met dit 
geld kunnen waterprojecten elders ondersteund worden.  De deelnemende 
scholen krijgen voorafgaand een leerzame gastles door een waterprofessio-
nal van Simavi over drinkwater. 
Meedoen of meer info: www.simavi.nl/wandelenvoorwater.

De natuur dichtbij school is erg leuk voor leerlingen! Laat de 
leerlingen bijvoorbeeld de knoppen van de bomen ontdekken. 
Als leerkracht heb je dan eenvoudig een leuke leerzame les. 
Laat leerlingen beschrijven wat ze zien:
Verschil in vorm: puntig, rond, groot en klein.
Verschil in kleur: licht bruin gekleurd, roodachtig of zwart.
De plaats van de knoppen aan takken is per soort verschil-
lend: soms zitten knoppen tegenover elkaar aan de tak, soms 
zitten ze spiraalsgewijs aan de tak en er zijn meer variaties.

hoe kom je als leerkracht aan  
snoeihout?
Vraag aan de wijkbeheerder (kijk 
op www.amersfoort.nl/wijken) 
of aan ouders om snoeiafval te 
leveren.

Natuurlijk is het leuk om in het 
voorjaar kastanjetakken, forsythia 
(gele bloempjes aan kale takken) 
of andere takken op de vaas 
te zetten en te zien wat uit de 
knoppen komt.

Het thema van de boomfeestdag op 12 maart 
is: ‘Kiezen Voor Bomen’. Prinses Laurentien en 
illustrator Sieb Posthuma hebben een boekje 
gemaakt voor de leeftijdscategorie 4 tot 6 
jaar: ‘Mr. Finney en het raadsel van de bomen’. 
Wilt u het inzien? Op www.Bol.com staat het 
inkijkexemplaar.

Boomfeestdag

Knoppen kijken  
in de winter

2014 Jaar van de 
Groene kinderopvang
2014 is door Stichting Groen Cement en het vakblad Kinderop-
vang uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Groene Kinderopvang’. 
Groen Cement verstrekt het ‘Kwaliteitsmerk Groene Kinderop-
vang’ aan kinderopvangorganisaties die aan bepaalde ‘groene 
criteria’ voldoen en hiermee een belangrijke basis leggen voor 
natuurbeleving binnen hun organisatie. 

Binnen de kinderopvangorganisaties wordt in Amersfoort al 
veel gedaan. Zo heeft de SKA een aantal groene ontdektuinen 
waar kinderen de natuur kunnen beleven. Teun Kinderopvang 
ontving van Groen Cement het kwaliteitsmerk voor groene 
kinderopvang.

Zie voor meer info: www.jaarvandegroenekinderopvang.nl

Kinderdagverblijf Schothorst (SKA) in de insectentuin op Landgoed 
Schothorst.

Een andere leuke  
waarnemingsopdracht:
Leg een verzameling snoeihout neer. Laat een groepje kinderen de takken sorteren per soort. Ze moeten dan goed kijken naar de overeenkomsten en verschil-len. Zet daarna de takken in emmers. Wat voor blad zou er aan de takken komen?

http://www.simavi.nl/wandelenvoorwater
http://www.amersfoort.nl/wijken
http://www.Bol.com
http://www.jaarvandegroenekinderopvang.nl
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Activiteiten voor groot en klein in de kinderopvang 
Ook in deze periode is er veel te doen voor 
de kinderopvang! Op het CNME zijn activi-
teitenkisten te leen waarbij je de natuur heel 
dichtbij de kinderen brengt. De kisten zijn 
speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang. 
Het CNME heeft een uitgebreide collectie 
activiteitenkisten voor kinderdagverblijven 
en peuterwerkplaatsen (2-4 jaar) en de BSO 
(4-12 jaar).

De natuuractiviteiten hebben een korte 
voorbereidingstijd, makkelijke instructies en 
je kunt er zó mee aan de gang! Ook sluiten 
ze goed aan bij de thema’s Uk & Puk en 
Piramide. De uitleenperiode is 2,5 week en 
iets korter in de vakantieperiodes. Hieronder 
een aantal voorbeelden uit het uitgebreide 
assortiment:

Leerlingen van het 
Guido de Brès doen 
braakballenonderzoek.

Help de vogels in de winter aan extra voer en bekijk ze van dichtbij! Het CNME heeft 
uitgebreide activiteitenkisten vogels in de winter voor kinderdagverblijven (2-4 jaar, € 
25,-) en de BSO (4-12 jaar, € 40,-). 

Het hele jaar door paddenstoelen bekijken! De mooiste bekijk je in de herfst, maar met 
deze gratis activiteitenkaarten kun je elk moment aan de slag. 

Maak je eigen kaarten of briefpapier en ga zelf aan de gang om je eigen papier te 
maken van oud papier. Je werkt met een zeefraam en schept het papier uit een bak. Wees 
creatief en maak papieren velletjes met gedroogde bloemetjes, bladeren of confetti 
(kosten: € 25,-).  
Bekijk het instructiefilmpje: http://www.youtube.com/watch?v=pQYxVDT_ZJw of scan de 
QR-code voor het fimpje.

Of speel het spel ‘antarctica’ en de jonge dieren die opgroeien in deze koude streek, 
waar ze de ontberingen van jagers, gebrek aan vis en smeltend ijs moeten weerstaan. 
(Kosten: € 7,50)

Bekijk het aanbod voor de kinderopvang op: www.nmegids.nl/amersfoort of neem con-
tact op met het CNME: 033-469 5205.

http://www.youtube.com/watch?v=pQYxVDT_ZJw
http://www.nmegids.nl/amersfoort
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Team Educatie van het  
Centrum voor Natuur- en Milieueducatie Landgoed Schothorst.
Onderdeel van de gemeente Amersfoort.
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adrESSEN
Algemeen e-mailadres: cnme-scholen@amersfoort.nl

CNME landgoed Schothorst
Contactpersonen: Sjoke Bosch, Anne de Feijter, Joost Buddingh 
en Pauline van Norden
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.
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