
Het gras groener bij de buren? 
Mooi niet!
Het CNME werkt aan een groener en duurzamer Amersfoort. Zeker, da’s 
waar. Maar we kunnen én doen dat niet alleen!  Veel scholen, organisaties, 
ZZP’ers, bedrijven, boeren, kinderopvang en bevlogen inwoners zetten 
zich hier samen met ons voor in. 
De bouw van ‘Het Groene Huis’ gaat starten. Wij hopen dat ons nieuwe ge-
bouw een plek zal zijn waar al deze partijen samenkomen. Want: waarom 
moeilijk doen als het samen kan?

In deze nieuwsbrief laat het CNME niet alleen zien wat zij zelf doet. Graag vertellen we ook over de 
interessante activiteiten van anderen. Zo brengen we u Junior StreekChef onder de aandacht, een 
prachtig kinderevenement over duurzaam voedsel op de Smaak van de Streekmarkt van 28 juni.
Een andere activiteit over streekproducten is Streektafel voor basisscholen. Hierin organiseren 
leerlingen in één ochtend een markt met streekproducten voor ouders en omwonenden! 
Niet alleen het CNME verzorgt workshops en nascholing, ook Veldwerk Nederland heeft interes-
sant aanbod. Misschien is de bijeenkomst over de groene kinderopvang of de conferentie over 
boeiend zaakvakonderwijs iets voor u. En Boer Aan Huis helpt u graag verder wanneer u gaat 
moestuinieren met kinderen. Lees meer in deze nieuwsbrief!
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inschrijven voor a-scholen   6 mei 
Conferentie veldwerk Nederland
‘boeiend en inspirerend zaakvakonderwijs’   23 mei
Uitwisselingsbijeenkomst groene dagopvang 23 mei
groene dag CNME    25 mei
inschrijven NME-gids voor b-scholen  10 juni
Nationale Modderdag    27 juni
Junior StreekChef     28 juni

ModderdagSocial media

Nieuwbouw CNME 
‘Het Groene Huis’  

Op 27 juni is het in Nederland voor de 2e keer Modderdag. Een 
dag die bijdraagt aan het vergroten van het natuurgevoel bij 
kinderen en aandacht vraagt voor het belang van natuurlijk spe-
len. Buiten lekker ‘aanmodderen’ vergroot de sensomotorische 
ontwikkeling van kinderen, bevordert hun creativiteit, leert ze 
samenwerken en resulteert in een positieve natuurhouding en 
milieuvriendelijker gedrag op latere leeftijd. 
Wilt u zelf een Modderdag organiseren op uw kinderopvang of 
uw basisschool? Op de website  www.modderdag.nl vindt u veel 
tips en info. U kunt ook de ‘Natuur aan de basis’ van deze maand 
raadplegen (het tijdschrift van Veldwerk Nederland over NME 
activiteiten voor het basisonderwijs) of het laatste praxisbulletin 
(uitgave nummer 8).

Het CNME is actief op Twitter en Facebook. Volg en Like ons 
om niets te missen over onze activiteiten! De 750e volger op 
Twitter en de 200e liker op Facebook krijgt van ons een pak-
ketje met 5 zoekkaarten om de natuur mee te ontdekken! 

In de winter lijkt het stil en leeg buiten, maar de natuur bereidt 
zich al voor op de lente! In de knoppen van bomen en struiken 
is het voorjaar al te zien. En de dikke buiken van onze geiten 
en schapen beloven veel jong vee…  Dat geldt ook voor het 
proces van de nieuwbouw van het CNME. Het leek stil, maar er 
is de afgelopen jaren heel veel voorbereid. Nu de bouw gaat 
starten, zijn we aan onze symbolische lente begonnen!
De eerste zichtbare actie is feestelijk gevierd. Een verkiezing 
van de naam van het nieuwe gebouw leidde tot de keuze van 
‘Het Groene Huis’. Ook de namen Natuurschuur en Groene Sofie 
scoorden hoge ogen. Op 6 maart vond de onthulling plaats van 
het bouwbord met de naam ‘Het Groene Huis’. Er waren bloemen voor de Amersfoorters die de winnende 
naam hadden ingezonden. Daarna volgde een feestelijk hapje en drankje. 
In de weken daar voorafgaand startte het archeologisch onderzoek van de bouwgrond. We moesten voldoen 
aan deze wettelijke verplichting omdat het nieuwe gebouw weliswaar op dezelfde locatie, maar op een net 
andere plek wordt gebouwd. Het onderzoek heeft geen bijzonderheden opgeleverd.
Hoe ziet het vervolg eruit? Op 11 april kregen we het bericht dat de bouwvergunning verleend is. Inmiddels 
is de inschrijving door aannemers op basis van een zogenoemde meervoudig onderhandse aanbesteding 
gesloten. 
Ook vindt op dit moment de aanbesteding van de inrichting plaats. Dat gaat niet alleen over de tafels en de 
stoelen, maar ook om de semipermanente expositie. Een bijzondere aanbesteding: volledig openbaar en 
circulair. Circulair draait om gebruik in plaats van bezit. Ter vergelijking: niet het bezitten van een wasmachine 
is belangrijk, maar het hebben van schone was! Het is een testcase voor de gemeente om ervaring op te doen 
met circulair aanbesteden. We vinden het CNME daar bij uitstek geschikt voor.
We krijgen vaak de vraag of de aquaria terugkomen. Dat is zo, weliswaar iets minder groot dan voorheen. Ze 
krijgen een plek in de semipermanente tentoonstelling die de natuur en het milieu in Amersfoort en omge-
ving laat beleven.
Alle medewerkers en vrijwilligers van het CNME zien reikhalzend uit naar de nieuwbouw! U ook?
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Boer Aan Huis
Van broccolizaadje tot … hoe groeit een broccoli eigenlijk? 
‘Boer Aan Huis’ helpt scholen, kinderdagverblijven, BSO’s, bedrijven en particulieren met het 
opstarten en onderhouden van een eigen moestuin(tje). 

Steeds meer scholen en kinderopvangorganisaties in Amersfoort kiezen ervoor hun buiten-
ruimte om te toveren van steenwoestijn tot natuurlijke speel- en leerruimte. Vaak is er een 
sterke wens om ook een moestuin onderdeel te laten uitmaken van de buitenruimte. 
Toch lukt het niet overal om een eigen moestuin op te starten en te onderhouden. Want waar 
moet je beginnen? Wanneer moet je wat doen? En wie neemt die taak op zich? Vaak blijft de 
wens om een moestuin te hebben, hangen op praktische bezwaren. 
En dat terwijl er geen grotere voldoening voor kinderen is dan het oogsten van groente en 
fruit uit een eigen moestuin en er geen mooiere kans is om kinderen iets mee te geven over 
waar hun eten vandaan komt. 

Met een beetje hulp kan op ieder schoolplein, ieder balkonnetje, schuurdak en in onbruik ge-
raakt stukje grond een groentetuin komen. Gerben Bruins van Boer Aan Huis helpt hiermee.
Boer Aan Huis kan de betreffende plek geschikt maken voor een ecologische moestuin en 
een duidelijk plan maken, zodat leerkrachten of begeleiders weten wat ze wanneer gaan 
verbouwen. In de aanpak besteedt Boer Aan Huis specifiek aandacht aan de vraag hoe de 
moestuin in de dagelijkse praktijk van een school of kinderdagverblijf onderhouden kan wor-
den. De voldoening die een eigen moestuin kan geven voor de kinderen staat daarbij  altijd 
voorop! Kijk op: www.boer-aan-huis.nl.

Junior StreekChef
Junior StreekChef gaat op zaterdag 28 juni op zoek naar DE jonge chef-kok die het lekkerste 
gerecht maakt met producten uit de streek rondom Amersfoort. De wedstrijd  vindt plaats 
tijdens de Smaak van de Streekmarkt en de Havendagen aan de Eemkade in de binnenstad van 
Amersfoort. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen. Maakt u reclame voor deze unieke 
wedstrijd? Hang de posters bij deze nieuwsbrief op uw school op!
DE VoorroNDE: de warenkennistest (12:00 tot 13:00 uur)
De deelnemende kinderen buigen zich over 15 ingrediënten uit de streek. Weten ze het verschil 
tussen een wortel en een pastinaak? Of een rode biet en een rode kool? Uiteraard krijgen ze 
achteraf tekst en uitleg bij de producten. Wat is het? Waar komt het vandaan? Hoe wordt het 
geproduceerd en wat kan ermee gemaakt worden? Vervolgens krijgen de kinderen een echt 
streekgerecht te proeven. Kunnen ze raden wat de chef-kok in het gerecht heeft verwerkt? Ook nu verdienen ze een 
punt per goed geraden ingrediënt. Bij deze test kunnen de kinderen punten verdienen. De 10 junior streekchefs met 
de hoogste score verdienen een plek in de finale en mogen daadwerkelijk  aan de slag in de keuken!  
DE fiNAlE: de kookopdracht (van 13:30 tot 15:00 uur)
De 10 finalisten krijgen een echte kookopdracht. Met verse vis uit de buurgemeente Spakenburg en groenten uit de 
rest van de streek maken ze hun finale gerecht. Wat weten ze ervan te maken? Eigentijdse streek vissticks? Een frisse 
salade met gegrilde vismoten? Een pasta met een gebakken visfilet? De organisatie van StreekChef begeleidt de kin-
deren en ook de jury van echte chef-koks staat ze bij met raad en daad. De jury beoordeelt de gerechten op smaak 
en opmaak en kiezen de winnaar van Junior StreekChef 2014! Om 16:00 is de prijsuitreiking.

voorwaarden voor deelname
Kinderen t/m 12 jaar oud mogen meedoen, met toestemming van de ouders. Deelname valt onder de verantwoor-
delijkheid van de ouders. Inschrijven kan t/m 8 juni. Deelname kost  
€ 15,- per kind. Ga voor inschrijving naar: http://streekchef.smaakvandestreek.nl en klik onderaan de pagina op 
Junior StreekChef 2014.



het CNME en het voortgezet onderwijs, dat is meer dan veldwerk alleen…

Wist u dat het CNME dit jaar voor het eerst een wedstrijd organiseert voor leerlin-
gen die een duurzaam onderwerp hebben uitgekozen voor hun profielwerkstuk? 
Tijdens de finaledag op 10 april is de winnende groep leerlingen bekendge-
maakt. Het waren Twan Boot, Jan-Willem Hurkmans, Mats Wassink en Thomas van 
der Meer van ’t Atrium. Volgend jaar zal deze wedstrijd weer plaatsvinden. Alle 
leerlingen uit het laatste jaren van HAVO en VWO kunnen deelnemen. 

Wist u dat het CNME het Nieuwe Eemland heeft ondersteund bij de organisatie van een duurzaam-
heidsweek voor leerlingen van 2 gymnasium.  Leerlingen hebben een energiescan op school uitge-
voerd, er is een gastdocent op school geweest van 033Energie. En de leerlingen zijn in groepjes op 
bezoek geweest bij duurzame organisaties door heel Amersfoort, van een biologische boer, een instal-
latiebedrijf tot en met het voedselcollectief en de kledingbank aan toe.

Wist u dat het CNME helpt het ‘t Hooghe Landt helpt om echte onderwerpen de school binnen te 
halen. Wat al gerealiseerd is: leerlingen hebben onderzoek gedaan naar hoe je textiel op een goede 
manier kunt inzamelen. Zij hebben onderzoek gedaan naar duurzame verlichting in het nieuwe 
ziekenhuis en denken straks ook mee naar de beste manier van na-isoleren van woningen zonder dat 
vleermuizen hierbij in de knel komen.

Wist u dat het CNME midden op het prachtige Landgoed Schothorst ligt? Een prima plek om onder-
deel te zijn van de erfgoedweek van het Corderius. Leerlingen gaan naar diverse buitenplaatsen in en 
om Amersfoort en doen daar onderzoek naar de culturele, historische en de natuurwaarden. Ook op 
Schothorst hebben ze nagedacht over de waarde van groen en de verschillende belangen die hierbij 
een rol spelen. 

Wist u dat leerlingen van de Mulock Houwer in het voorjaar zichzelf onderdompelen in de vroege 
middeleeuwen. Op het mooie en rustieke middeleeuws erf ervaren ze zelf hoe het is om in de mid-
deleeuwen te leven. Zelf je groenten verbouwen, voor de dieren zorgen, kleding maken, meel malen 
en hiervan brood maken. Allemaal zaken die nu heel vanzelfsprekend lijken, omdat de supermarkt om 
de hoek zit. Maar toen, in de middeleeuwen, moest je wel duurzaam leven en goed voor je omgeving 
zorgen om  de lange koude winter door te komen.

Wist u dat het CNME het Technasium in april hielp bij hun projectweken over Urban Gardening? 
Tijdens deze projectweken verzorgde het CNME een presentatie over duurzaam voedsel voor 120 brug-
klassers en hielp de leerlingen met het opstellen van een moestuinplan voor 10 eigen vierkante meter 
moestuintjes.

Wist u dat het CNME het Wellant College helpt bij het organiseren van hun 
lenteweek: Leerlingen van het Wellantcollege steken letterlijk de handen uit 
de mouwen om Amersfoort mooi groen te houden. Op Schothorst legden ze 
uitjes en duivenbonen, zaaiden ze zomerrogge en gele mosterd  op de akker. 
Op natuurboerderij de Brinkhorst harkten ze gefreesde grond schoon, zodat 
het ingezaaid kan worden met een mengesel van wilde bloemenzaad. Ze 
snoeiden waterloten en pootten dahlia’s.

Wist u dat andere leerlingen van het Wellant kennismaakten met het groene 
ommeland van Amersfoort? Zij fietsten een opdrachtenroute Mooi Hoogland 
West en deden verschillende opdrachten, zodat ze de grote variatie hebben 
leren kennen die Hoogland te bieden heeft.

Wist u dat er op het Guido de Brès sinds vorig jaar vleermuiskasten hangen? De leerlingen weten door 
een gastles al veel meer over deze bijzondere beestjes. Zullen de kasten al bewoond zijn?

Wist u dat het CNME samen met Matchpoint Amersfoort ouder en jongeren bij elkaar brengt met het 
project Lets go OUDsite? Tijdens een maatschappelijke stage brengen de leerlingen letterlijk de na-
tuur naar de ouderen die in het verzorgingshuis wonen. Dit levert een bijzondere ervaring op voor alle 
deelnemers.

voortgEzEt oNdErWiJS

Leerlingen van het Wellant 
luisteren naar vogels.



Wist u dat het CNME gezond en eerlijk eten erg belangrijk vindt? Tijdens de Week van de Smaak heeft 
het Vakcollege de eerste prijs gewonnen voor het gezondste broodje van Amersfoort. Zowel het Wel-
lant College als ’t Hooghe Landt hebben een gezonde schoolkantine.

Wist u dat Veel voorgezet onderwijs scholen kiezen voor een gezonde en groene schoolomgeving en 
krijgen daarbij advies van het CNME. Voor de aanleg van een schooltuin, een groen buitenlokaal of de 
natuurlijke inrichting van een plein kunt u bij ons terecht.

Wilt u ook met onderwerpen als afval, water, energie, landschap, natuur, groene schoolomgeving of 
duurzaamheid bij jullie op school aan de slag? Bel of mail het CNME. Wij denken graag mee en helpen 
met advies, kennis, ons netwerk, materialen en soms ook bij de organisatie.

voortgEzEt oNdErWiJS
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Verjaardagsfeestje of 
BSO-uitje vieren op  
Landgoed Schothorst

Wist je dat je voor het vieren van een verjaardagsfeestje of BSO-uitje perfect te-
recht kan op Landgoed Schothorst? Voor € 20,- huur je een uitdagende activitei-
tenroute vol spannende spellen en opdrachten. 
Voor kinderen van 4 tot 8 jaar bestaat ‘op zoek naar het nest van uil’. Om het 
nest van de jonge bosuil te vinden, moeten kinderen zich verplaatsen in een 
bosuil. Daar komen veel spannende activiteiten bij kijken, zoals schommelen in 
een hangmat, met je ogen dicht lopen over het blote voetenpad en touwtrekken. 
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar is er ‘hoe overleef ik landgoed Schothorst?’. 
Deze route staat bol van uitdagende activiteiten waarin kinderen ontdekken hoe 
ze met verschillende vormen van energie in de natuur kunnen overleven. Er komt 
samenwerking, survivaltechniek en een hoop lol bij kijken!
In juni 2014 presenteert het CNME een nieuw product op het middeleeuws erf: 
‘bor en de Wolven’. 
Dit is een spelprogramma dat te gebruiken is als verjaardagsfeestje of als BSO-
uitje met maximaal 20 kinderen. Bor en de Wolven is beschikbaar in twee versies: 
voor kinderen van 4 tot 7 jaar en van 8 tot 12 jaar. Het is voor slechts € 20,- te leen. 
U regelt zelf de begeleiding. 
Bij het spelprogramma hoort een verhaal over Bor, een boerenzoon die in de 
vroege middeleeuwen op de boerderij van Landgoed Schothorst woont. In het 
nabij gelegen bos wonen wolven die het op de schapen van Bor’s familie hebben 
gemunt. Bor vindt de wolven prachtige dieren en wil ze geen kwaad doen. Maar 
hij wil ook de schapen beschermen… Help Bor om zoveel mogelijk schapen in 
veiligheid te brengen tijdens dit uitdagende spelprogramma!

Vanaf mei is dit spelprogramma te reserveren door een mail te sturen naar cnme-
scholen@amersfoort.nl. Ook zal het dan op www.kidsproof.nl/Amersfoort te 
vinden zijn.

Petra Verburg testte het verjaardagsfeestje 
in maart 2014.  
Zij vertelt:
“Een kinderfeestje bij de middeleeuwse 
boerderij in Park Schothorst was voor onze 
zevenjarige zoon en zijn vrienden een schit-
terende belevenis. Op schapenvellen in de 
donkere boerderij werd er gezongen en pakte 
hij z’n cadeautjes uit. Buiten speelden we heel 
originele spelletjes met onder andere paar-
denhoeven, schapenkootjes en beenderen. 
In de fantastische omgeving kon vrijuit ge-
speeld worden. En van leer maakte iedereen 
z’n eigen geluksamulet. Na een spannend, 
afwisselend en stoer programma van drie uur 
wilden de kinderen - ietwat vies, uitgelaten en 
zeer voldaan - nog lang niet naar huis…”
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Nog meer groene kwaliteits- 
keurmerken bij de kinderopvang!

Twee kinderdagverblijven van Stichting Kinderopvang Amersfoort (SKA) hebben 
van Groen Cement het kwaliteitskeurmerk ‘Groene Kinderopvang’ ontvangen: de 
Tovertriangel (Zielhorst) en de Zilverberg (Vathorst). Het doel van de SKA is om in 
2014 en 2015 alle kinderdagverblijven van de SKA dit keurmerk te laten behalen. 
Dit zijn mooie resultaten in het ‘Jaar van de groene kinderopvang’. 
Al eerder behaalden Kinderopvang Teun (Vathorst) en Kinderdagverblijf Benja-
min (Hoogland) dit groene kwaliteitskenmerk.

Wilt u meer doen met natuurbeleving op uw 
locatie? Zoekt u een inspirerend voorbeeld? 
Wilt u uw ervaring over natuurbeleving in 
de kinderopvang delen en daarin een stapje 
verder komen? Neem dan deel aan de uit-
wisselingsbijeenkomst Groene Dagopvang 
van Veldwerk Nederland op vrijdag 23 mei 
2014.
U bezoekt Kinderdagverblijf Harlekijn in 
Utrecht en maakt kennis met deze bijzon-
dere voorbeeldlocatie van een groene 
dagopvang. Met de deelnemers worden de 
mogelijkheden van natuurbeleving binnen 
uw eigen organisatie besproken.
De deelnamekosten zijn 30,- euro, inclusief 
lunch. U kunt zich online inschrijven via 
www.kindvannature.nl.

Uitwisselings-
bijeenkomst Groene 
Kinderopvang

Techniekdozen in de klas
Stroomkringen maken, muurtjes metselen of shampoo maken. Vanaf het nieuwe 
schooljaar kunnen ook basisscholen uit Amersfoort Techniekdozen lenen van het 
Centrum voor Natuur en Milieu De Schoolsteeg in Leusden. Voor iedere groep is er 
een gevarieerd aanbod. Hiermee kun je heel praktisch met je klas met techniek aan 
de gang. Je kunt de dozen voor drie weken lenen en als dat makkelijker is, gebruik 
maken van de breng- en haalservice.  
Kijk voor meer informatie over de techniekdozen en de geldende voorwaarden op 
www.schoolsteeg.nl bij Scholen. Ga voor het aanbod naar de aanbodcatalogus en 
vink Techniekdozen aan. Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op via 
schoolsteeg@leusden.nl of 033-4961732 voor de inlogcode.

Conferentie boeiend en inspirerend zaakvakonderwijs  
In het kader van het 25-jarig bestaan van het tijdschrift Natuur aan de Basis organiseert Veldwerk Nederland op vrijdag 23 mei 
2014 een conferentie voor leerkrachten, NME-medewerkers, pabodocenten en -studenten. De conferentie biedt een variatie aan 
voorbeelden om zaakvakonderwijs aantrekkelijk en inspirerend te houden voor leerlingen. 
Guus Geisen zal u kennis laten maken met nut en mogelijkheden van systeemdenken in het onderwijs. U kunt kiezen uit verschil-
lende vakinhoudelijke workshops over taal en techniek, gezonde voeding, hoogteverschillen in het landschap meten, planten die 
verhalen vertellen, onderzoekend leren, lessen van de natuur, geschiedenis in rap en lessen in modder. Voor het einde van de dag 
ervaart u schoolkampactiviteiten. Als afsluiting maken alle deelnemers kennis met de technieken van Teach like a Champion.
Voor abonnees van Natuur aan de Basis zijn de kosten voor deze conferentie 75,- euro, inclusief lunch en borrel. Niet-leden 
betalen 125,- euro en studenten 25,- euro, inclusief een abonnement op Natuur aan de Basis, lunch en borrel. Aanmelden kan via: 
www.veldwerknederland.nl.



Het doel van Gemeente Amersfoort is om in 2030 helemaal afvalloos te zijn. Bij 
een afvalloze stad hoort een openbare ruimte zonder zwerfafval. Een van de 
manieren om zwerfafval op de lange termijn aan te pakken, is door zwerfafval-
lessen aan te bieden aan leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. 
Deze lessen maken leerlingen bewust van de schadelijke effecten van zwerf- 
afval op mens, natuur en milieu, met als doel dat zij zelf geen afval meer weg-
gooien. Het CNME start binnenkort met een project voor alle basisscholen in 
Amersfoort met zwerfafvallessen voor de leerlingen. Denk hierbij aan afval-
games, gastdocenten en natuurlijk een stukje praktijk, waarbij leerlingen zelf 
met prikstokken de wijk in gaan om zwerfafval op te ruimen. U krijgt binnen-
kort meer informatie over de verschillende mogelijkheden, maar als u nu alvast 
wilt aangeven dat u interesse heeft om mee te doen, laat het ons dan weten via 
cnme-scholen@amersfoort.nl.

Zwerfafval 
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In oktober 2013 is een opstelwedstrijd gehouden met het onderwerp ‘Dromen van Amersfoort in 2030. 
Hoe duurzaam is Amersfoort dan?’ Matthijs van Wimmenhove van basisschool De Horizon won de 
eerste prijs: op 16 april 2014 kwam de activiteitenbus van Doezo?! op zijn school.

Inschrijven op  
producten  
voor schooljaar 
2014-2015

Vanaf dinsdag  6 mei kunnen 
de NME-coördinatoren van 
de A-scholen weer producten 
inplannen voor het komende 
schooljaar. De NME-contactper-
sonen van de B-scholen kunnen 
dat vanaf 10 juni 2014. Hier-
over hebben de basisscholen  
begin april een mailing per post 
ontvangen met papieren NME-
wijzers en inschrijfformulieren.

Bezorging van leskisten en materiaalpakketten  
In Amersfoort Zuid regelt het CNME gedurende dit schooljaar het bezorgen en ophalen 
van de leskisten en de materiaalpakketten. Waarom kiezen wij hiervoor? Er zijn meer-
dere redenen:
•   Het is prettig voor de leerkracht. Hij/zij heeft het al zo druk! Ook ouders inschakelen is 

niet voor alle scholen haalbaar.
•   Het scheelt heel veel autoritjes. Nu brengt en haalt een fietskoerier de kisten. Een fiets 

heeft geen verbrandingsmotor die CO2 produceert. Zelfs al zouden we de materialen 
met de auto vervoeren, dan is dat beter. Een auto kan tijdens een rit langs meerdere 
scholen rijden en  meerdere leskisten tegelijkertijd vervoeren.

Het is dus makkelijk voor de leerkrachten, maar ook wel even wennen. De leerkracht 
moet er bijvoorbeeld aan denken om de leskist na gebruik weer op tijd klaar te zetten 
op de afgesproken plek, zodat de fietskoerier de  materialen weer snel kan meenemen.
Het CNME onderzoekt momenteel of het mogelijk is om vanaf halverwege volgend 
schooljaar deze service in heel Amersfoort uit te voeren. Dan betrekt het CNME  haar 
nieuwe gebouw in Park Schothorst (Het Groene Huis) en is er ruimte om alle leskisten 
vanaf dat punt te laten bezorgen. We houden u op de hoogte!
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Nieuw product: leskist Energiek
De leskist ‘Boordevol Energie’ voor de bovenbouw is vervangen door de leskist ‘Energiek’. Deze vernieuwde 
leskist verdient echt een nieuwe naam, want leerkrachten zullen merken dat ze door een andere organisatie 
veel makkelijker met deze leskist kunnen werken . In deze leskist zitten nu ook ledlampen naast de gloei- en 
spaarlampen. Ook is er een opdracht waarin de leerlingen aan de gang gaan met een huisje voorzien van 
een zonnepaneel.  Waardevolle toevoegingen, dus! Wij bevelen deze leskist van harte aan. 

In Amersfoort is door 40 huishoudens een wormenbak aangeschaft met subsidie van Gemeente 
Amersfoort. Deze mensen willen allemaal ervaring opdoen met het composteren van GFT-afval.
De wormenbak start met een kleine hoeveelheid  wormen (speciale tijgerwormen; Eisenia foetida) 
die groente- en fruitresten eten, bijvoorbeeld appelschillen en klokhuizen.  De wormen verwerken 
dit vervolgens in een aantal maanden tot wormencompost, dat bekend staat vanwege de vrucht-
bare eigenschappen. 
Zo’n wormenbak ruik je niet. De bak kan in de tuin, in de schuur of op het balkon geplaatst wor-
den, maar mag niet bevriezen of in de zon staan. Ook op school past zo’n bak, bijvoorbeeld om 
het principe van de voedselkringloop voor de leerlingen zichtbaar te maken. Het past bij een 
project over afval en bij scholen die hun leerlingen willen meegeven hoe zij zelf een steentje 
kunnen bijdragen aan het milieu door zelf te recyclen. Voor scholen met een groene schoolom-
geving is het natuurlijk helemaal ideaal. Als je de compost in een moestuin gebruikt, maak je 
van afval voedsel!
De kinderen leren dat afval meer is dan iets dat je het liefst zo snel mogelijk kwijt bent. Verder le-
ren ze dat er verschillende soorten wormen zijn en kunnen ze de wormencultuur zelf verzorgen.

Natuurboerderij de Brinkhorst heeft 2 bakken aangeschaft. Als u zo’n bak een tijd wilt lenen voor 
op school, dan kan dat. Tips over aanschaf geven wij ook graag. Stuur een mailtje naar 
cnme-scholen@amersfoort.nl.

Een wormenbak in de klas

De E-waste-race
De E-waste race, waar de Amersfoortse scholen KBS de Biezen en de Bilalschool aan 
meededen, bleek een groot succes. De E-waste race is een wedstrijd tussen scholen 
om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen in de buurt. Zo is wethouder Cees 
van Eijk op bezoek geweest tijdens de introductie, hebben de scholen bezoek gekre-
gen van Radio M en zijn er stukjes verschenen in het Eemnieuws en het Amersfoorts 
Dagblad. Ook plaatsen de scholen regelmatig leuke foto’s op de facebookpagina van 
e-waste. Nog veel leuker om te zien is hoe enthousiast de kinderen en leerkrachten 
zijn en hoeveel ze wel niet hebben weten in te zamelen. Zo heeft KBS de Biezen na 3 
weken maar liefst 1420 kg elektronisch afval ingezameld. De Bilalschool scoorde 340 
kg, maar zij waren met een kleinere groep. 
De E-waste race is een hartstikke leuk project voor leerlingen. Zij sparen elektronisch 
afval, zodat het niet bij het andere afval terecht komt. Tegelijk creëren de leerlingen, 
leerkrachten en ouders bewustzijn over het belang van recyclen. De ingezamelde 
spullen blijken namelijk vol te zitten met waardevolle materialen! 

doe ook mee met de E-waste race volgend schooljaar
Volgend jaar willen we de E-waste race nog groter opzetten met een race exclusief 
voor Amersfoortse scholen. Grijp die kans en schrijf jouw school alvast in voor een 
E-waste race volgend jaar. Geïnteresseerd, mail dan naar: info@ewasterace.nl.
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Streektafel is een prachtige activiteit over duurzaam voedsel, bedoeld voor basisscholen. In een week, een dag of 
zelfs een ochtend organiseert Streektafel samen met de school een markt met streekproducten. Alle leerlingen 
dragen hun steentje bij aan de organisatie. In elke bouw vinden activiteiten plaats die te maken hebben met de 
streekproducten en de gerechten die je ermee kunt maken, de producenten (op excursie!), de verpakkingen, de 
promotie van de markt in de buurt, enz. Streektafel levert hiervoor de begeleiding. 
Dit resulteert in een heuse streekmarkt op het schoolplein, die een uur duurt en bedoeld is voor ouders en buurt-
bewoners. De kinderen staan samen met de streekproducenten achter de kramen.
 
Ontdek, beleef en geniet  spelenderwijs van de smaak van de streek. Meedoen aan Streektafel kost € 250,-. In 
overleg met de school maakt Streektafel een programma voor de activiteit. Er zijn verschillende opties mogelijk. 
Streektafel is in te zetten in een schoolbrede projectweek over voeding of duurzaamheid of als juffendag, feest-
dag of alternatief schooluitje. Ga naar: www.streektafel.nl voor meer informatie. Ook kunt u bellen met Michelle 
op: 06 29158136 of mailen naar: hi@streektafel.nl.

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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