
Meer informatie over de NME-producten vindt u op:   
www.nmegids.nl/amersfoort.

Werkwijze
1.   Kijk op de digitale NME-gids welke NME-producten: je graag met 

je groep wilt doen (zie www.nmegids.nl/amersfoort).
2.   Vul op dit formulier de gewenste producten voor je groep of 

bouw in.
3.   Let op: vul zo precies mogelijk de gewenste dag, periode en/of 

tijd in. De NME-contactpersoon bij je op school kan namelijk zelf 
het moment kiezen.  
Geef aan of je wel of niet naar een instructiebijeenkomst wilt 
komen. Het is belangrijk dat je de locatie waar de les plaatsvindt 
kent. Zo niet, dan raden we je aan om deze instructie te volgen. 
Ook moet je eens de instructie van de les ‘Een ochtend in de mid-
deleeuwen’ gevolgd hebben.

4.   Lever op de afgesproken datum het ingevulde formulier in bij je 
NME-contactpersoon op school.

5.   De NME-contactpersoon vult alle gewenste NME-producten 
voor je school in op de digitale NME-gids. 

6.   Je krijgt aan het begin van het nieuwe schooljaar van je NME-
contactpersoon een overzicht van alle bestelde NMEproducten 
voor het schooljaar 2020-2021.

In te vullen door de leerkracht. Inleveren bij NME- 
contactpersoon/NME-coördinator van de school vóór  
____ - _____ - 2020 i.v.m planning komend schooljaar. 

Groep:   _________________________________

Locatie:   _________________________________

Aantal leerlingen:   _________________________________

Naam leerkracht:   _________________________________

E-mailadres leerkracht:   _________________________________

Naam duo:   _________________________________

E-mailadres duo:   _________________________________

Datum:   _________________________________

Inschrijfformulier NME-programmaboekje 2020-2021

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op,  
telefoonnr.: 033 46 95 205, e-mail: CNME-scholen@amersfoort.nl

Categorie   Periode    Je voorkeur voor Ik wil naar de Kosten
periode/datum/tijd instructie komen

Afvalkoffer leskist hele jaar

Zwervend afval leskist hele jaar

Zwerfafval vissen vaarexcursie sep/okt 
mei/juni

Onderzoekend afval prikken gastles in overleg

Afval dat gooi je toch niet zomaar 
weg!

leskist hele jaar

Duurzaamheid en techniek begeleide themales okt/nov

Duurzame Energie begeleide themales okt/nov € 30,00

Energiek leskist hele jaar € 30,00

Onderzoek ons klimaat leskist juni/juli

Oud papier wordt nieuw papier leskist hele jaar

Plasticsoep, linke soep leskist hele jaar

Klimaat en Water, Waterschap Vallei 
en Veluwe

gastles in overleg

Groentour excursie in overleg

Bomen observeren leskist hele jaar

Bomen en vruchten leskist herfst

Bosuitje Natuurwijs excursie in overleg zie website

Bosuitje Natuur is een feest excursie in overleg zie website

Bijen leskist mei t/m sep

Naar de imker bij bovenstaande 
leskist

excursie mei/juni

Dierenbescherming gastles In overleg   ja        nee

Juweel van een paneel eigen les bij Valleikanaal mei/juni   ja        nee

Paddenstoelen leskist herfst   ja        nee

Pissebedden waarom daar? leskist april t/m okt

Vogels leskist hele jaar

Wereld Natuur Fonds gastles in overleg

Zaden op reis themales september   ja        nee

Wat zeg je? themales maart   ja        nee € 35,00

De kracht van kruiden VERNIEUWD materiaalpakket 17 mei € 35,00

Check je melkpak excursie hele jaar € 30,00

Kaas maken leskist hele jaar                   voor melk:   €   30,00

Smaaklessen leskist hele jaar boodschappen

Stippenspel leskist hele jaar

Even d’r uit leskist hele jaar

Categorie   Periode    Je voorkeur voor Ik wil naar de Kosten
periode/datum/tijd instructie komen

Afvalkoffer leskist hele jaar

Mooi zo! leskist hele jaar

Zwervend afval leskist hele jaar

Droppie water leskist hele jaar

Boertjespad excursie van de  
Stadsboerderij de Vosheuvel

hele jaar € 25,00

Pronkepauw, hoe staan je ogen nou? excursie van de  
Stadsboerderij de Vosheuvel 

maart/april € 25,00

Lotje van de Brinkhorst themales Natuurboerderij  
De Brinkhorst

maart/april

Met de kleuters naar de boerderij excursie hele jaar

Bosuitje excursie  in overleg zie website

Bosuitje excursie  in overleg zie website

Bodem leskist mei t/m okt

Huisje-Boompje-Beestje-Pad themales Landg. Schothorst winter   ja        nee

Zo(e)merspad themales Landg. Schothorst jun/jul 2021   ja        nee

Marij de bij leskist apr t/m sept

Imker Marij de bij excursie mei/jun

Met kabouters het jaar rond leskist hele jaar

Op een grote paddenstoel materiaalpakket 26 oktober € 6,00

Vierseizoenenspel leskist hele jaar

Vogelrestaurant materiaalpakket 5 januari € 40,00

Vogelrestaurant navulpakket materiaalpakket 5 januari € 25,00

Ikzelf leskist hele jaar

Alles voor een pannenkoek VERNIEUWD leskist hele jaar

Smaaklessen leskist hele jaar

Even d’r uit! leskist hele jaar

Kleuterbouw (groep 1 en 2)

Bovenbouw (groep 7 en 8)



Categorie   Periode    Je voorkeur voor Ik wil naar de Kosten
periode/datum/tijd instructie komen

Afvalkoffer leskist hele jaar

Zwervend afval leskist hele jaar

Onderzoekend afval prikken gastles in overleg

Doe maar duurzaam NIEUW begeleide themales okt/nov

Dorstlessen leskist hele jaar

Klimaat en water. Waterschap Vallei 
en Veluwe NIEUW

gastles in overleg

Afval, dat gooi je toch niet zomaar 
weg?

leskist hele jaar

Oud papier wordt nieuw papier leskist hele jaar

Bosuitje Natuurwijs excursie in overleg zie website

Bosuitje Natuur is een feest excursie in overleg zie website

Vraag het de natuur leskist mei t/m okt

Bodemdieren, kijk eens goed leskist mei t/m okt

Bomen en vruchten leskist herfst

Bomen observeren leskist hele jaar

Braakballen leskist hele jaar

Dierenbescherming gastles in overleg

Diersporen leskist hele jaar

Lieveheersbeestjesproject groep 5 gastles mei/juni

Mijn beste Park eigen les in park bij school mei/juni

Pas je aan themales februari   ja        nee

Vlijtig Liesje materiaalpakket 17 mei € 25,00

Waterleven themales juni/juli   ja        nee

Op zoek naar waterbeestjes leskist mei/juni

Wereld natuurfonds gastles in overleg

Het weerbericht leskist hele jaar

Wat een gezwam materiaalpakket 26 okt. € 6,00

Smaaklessen leskist hele jaar boodschappen

Superboerderij NIEUW excursie hele jaar € 35,00

Voeding en bewegen leskist hele jaar

Stippenspel leskist hele jaar

Even d’r uit! leskist hele jaar

Een ochtend in de middeleeuwen begeleide les op middeleeuws 
erf Schothorst

mrt t/m juli € 160,00

Categorie   Periode    Je voorkeur voor Ik wil naar de Kosten
periode/datum/tijd instructie komen

Afvalkoffer leskist hele jaar

Bodemgespuis en kriebeldiertjes leskist mei t/m okt

Boertjespad excursie naar Stadsboerderij 
De Vosheuvel

hele jaar € 25,00

Pronkepauw excursie naar Stadsboerderij 
De Vosheuvel

maart/april € 25,00

Bosuitje Natuurwijs excursie in overleg zie website

Bosuitje Natuur is een feest excursie in overleg zie website

De verdwaalde boom leskist hele jaar

Groeien gaat vanzelf themales april

Ik zie, ik hoor, wat jij niet ruikt leskist hele jaar

Kleding van dieren leskist hele jaar

Koos Konijn leskist hele jaar

Lieveheersbeestjesproject groep 4 gastles mei/juni

Slakken leskist mei t/m okt

Smullen maar themales Landg. Schothorst september   ja        nee

Van kippenvel tot winterjas themales Landg. Schothorst januari   ja        nee

Vlinders in de klas materiaalpakket week 20-26 € 26,00

Wat leeft er in de sloot? leskist mei t/m sep

Zaden om te zaaien materiaalpakket 1 maart € 15,00

De koeien van boer Jan NIEUW excursie hele jaar € 35,00

Smaaklessen leskist hele jaar boodschappen

Voeding en bewegen leskist hele jaar

Stippenspel leskist hele jaar

Even d’r uit! leskist hele jaar

Middenbouw (groep 5 en 6)Onderbouw (groep 3 en 4)

De  school moet zelf 

regelen dat leskisten en 

materiaalpakketten in het 

schooljaar 2020-2021 worden 

gehaald en teruggebracht naar 

het CNME in Het Groene Huis, 

Schothorsterlaan 21, 

3822 NA Amersfoort.


