
Van afval naar grondstof
Het CNME ziet afval als grondstof.
Wij denken bij een bananenschil op de weg niet langer aan het gevaar 
voor uitglijden, maar aan toekomstige compost of aan materiaal bij onze 
les over schimmels…

Omdenken, dat is het nieuwe nadenken! Berthold Gunster is de auteur van het boek ‘Lastige kin-
deren? Heb jij even geluk…’. Hij is de stichter van het omdenken. Dat is denken in kansen en niet in 
problemen. Omdenken werkt bij de opvoeding van kinderen, op het werk, in de liefde, bij spel en 
bij strijd; kortom: eigenlijk altijd!

Gemeente Amersfoort werkt aan een afvalloze stad. Wat zou er gebeuren wanneer ons glas, plastic, 
GFT en papier wordt opgehaald en we juist het restafval zelf moeten wegbrengen? Dan zouden we 
ons afval vast veel beter scheiden. En wat als we al ons groente- en fruitafval naar de WijkWormery 
zouden brengen? Dan zouden tijgerwormen dit omzetten in compost, waarmee wij onze tuinen 
en kamerplanten kunnen bemesten!

Bent u op zoek naar bijzondere activiteiten met de groep en naar betrokken en gemotiveerde 
kinderen? Lees dan de special bij deze nieuwsbrief en over omdenken gesproken: ontdek wat afval 
allemaal te bieden heeft!
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‘De Goedzak’ maakt 
afval zichtbaar, 
wat hergebruik 
mogelijk maakt.
Zo lijkt het elke week 
wel kleedjesmarkt
en hoef je niet 
te wachten tot 
Koningsdag!
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groene voetstappen  16 t/m 22 september 
Kabouterdag   zondag 28 september
dag van de duurzaamheid vrijdag 10 oktober
Nacht van de Nacht  zaterdag 25 oktober
paN basisonderwijs  woensdag 29 oktober

Nieuwbouw 
‘Het Groene Huis’  

Dien gerust  
verzoekjes in…

De herbouw van het CNME Landgoed Schothorst begint in 
oktober. Na de zomervakantie zijn de eerst werkzaamheden, 
zoals het bouwrijp maken van de grond, het graafwerk en het 
plaatsen van hekken, gestart. Totdat het gebouw klaar is, zal de 
tijdelijke locatie (de noodgebouwen op het parkeerterrein) in 
gebruik blijven voor de leerlingen die komen voor de themales-
sen. Volgend schooljaar en wellicht al wat eerder betrekt het 
CNME ‘Het Groene Huis’.
Na de oplevering zal in de hal een permanente expositie en 
experience-ruimte ingericht worden. Vissen en waterplanten uit 
de omgeving van Amersfoort zullen weer een plekje vinden in 
nieuwe aquaria. De directe omgeving van het nieuwe gebouw 
wordt dan ook opnieuw ingericht, zodat Park Schothorst een 
nog mooiere plek wordt!

Er komt een prachtig functioneel gebouw, waar mensen 
samenkomen en werken. Het idee van de architect is: ‘een 
schuur waarin gewerkt wordt, waar bedrijvigheid heerst’. Voor 
alle bewoners van Amersfoort wordt het weer dé plek om je te 
verwonderen over de natuur en het milieu. Amersfoort heeft 
iets om naar uit te zien!

Vroeger was dat zo, je diende in de disco verzoekplaten in bij 
de DJ. Sommige radioprogramma’s werken er nog steeds mee.
Laatst hoorden wij tijdens een gesprek op een school dat men 
ons eigenlijk alleen kent als een soort bibliotheek waar je spul-
len kunt lenen om in de klas mee te werken. Je kiest uit ons 
aanbod en reserveert leskisten, themalessen, materiaalpakket-
ten enz.
Wij doen meer! Graag leveren wij maatwerk aan scholen en 
denken we mee met hun wensen en opgaven. Soms kunnen 
we zelf vragen beantwoorden, andere keren gebruiken we ons 
brede netwerk op gebied van natuur, milieu en educatie om 
door te verwijzen aan anderen. Op die manier hielpen we al 
veel scholen met vragen als:
•  Hebben jullie ideeën voor een project over duurzaamheid,  

natuurbeleving, afval, enz.?
•  Wij hebben de natuur- en techniekmethode ………………, 

welke producten van het CNME passen daarbij? 
• Kunnen we als schoolteam een keer alle leskisten inzien?
• Wij willen ons schoolteam vergroenen. Hoe gaan we starten?
•  Wij hebben een groen schoolplein en willen graag de buiten-

ruimte veel gaan gebruiken als groen buitenlokaal. Hebben 
jullie advies?

•  Wij willen op onze studiedag een workshop doen over NME 
afgestemd op onze school. Kan dat?

Dus: vraag je favoriete plaat aan en… voetjes van de vloer!
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De Groene Kabouterdag
Het CNME organiseert jaarlijks een Kabou-
terdag in het begin van de herfst. Naast onze 
Groene Dag in juni, is deze publieksdag een 
traditie aan het worden. Dit jaar krijgt het 
evenement een nieuwe titel: de Groene Kabou-
terdag.
Deze familiedag is op zondag 28 september. De 
kabouters houden zich op die dag vooral bezig 
met het opruimen van het zwerfafval in hun 
omgeving. Wat doe je als je afval ziet liggen? 
Wat doe je zelf als je afval hebt? Kun je van 
afval misschien iets van maken? Hoe zorg je 
ervoor dat je minder afval hebt?
Al deze vragen worden op de kabouterdag op 
een leuke en creatieve manier beantwoord 
d.m.v. poppenkast, speurtocht, muziek, knutse-
len, toveren en nog veel meer.
Er zijn diverse kraampjes en er zijn lekkere 
hapjes en een drankjes te koop.
Kom op 28 september naar de Groene Ka-
bouterdag van 13.00-17.00 uur op Landgoed 
Schothorst.

PAN 29 oktober
De PAN (Platform Amersfoortse NME belangstellenden) middag is 
dit jaar op woensdag 29 oktober 2014.
Vorig jaar stond het thema ‘Groen en Gezond’ centraal en het jaar 
ervoor ‘NME en taal’. Dit jaar hebben we weer een actueel onder-
werp. Deze nieuwsbrief bevat een special met informatie over afval. 
Ook onze jaarlijkse nascholingsmiddag zal over dat onderwerp 
gaan.
Zowel thuis als op school kunnen we niet om het onderwerp afval 
heen. Iedereen heeft er mee te maken.
Het onderwerp afval heeft zo veel mogelijkheden om uit te diepen! 
We onderzoeken tijdens de studiemiddag samen de mogelijkhe-
den en bekijken veel aspecten van het onderwerp. Er zullen diverse 
interessante presentaties en workshops zijn. 

Daarnaast is er ook volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en 
van elkaar te leren. Hoe gaat het op de basisscholen met NME? 
Ben je geïnteresseerd en ben je enthousiast voor NME? Kom dan 
en je neemt je ideeën of vragen mee en leg ze aan anderen voor! 
De tijd en de locatie van deze middag volgt in een uitnodiging per 
mail. We hebben een hele bijzondere locatie op het oog. Noteer 
alvast de datum!

GROENEKABOUTERDAGZONDAG 28 SEPTEMBER 
Van 13.00 uur tot 17.00 uur 

GROENE
LANDGOED SCHOTHORST
LANDGOED SCHOTHORST

Poppenkast
MuziekSpeurtochtSchminkenKaboutervrouw

Kraampjes
SpelletjesToverdozenen nog veel meer! 

Op een grote    paddenstoel...

Affiche Kabouterdag 2014.indd   1
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Om kinderen de natuur te laten beleven en ervaringen op te laten doen, kun 
je uitstekend gebruikmaken van de natuurbelevingskaarten van het CNME. 
Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden.  
Op de website www.sharingnature.nl kun je kennismaken met de Sharing 
Nature filosofie en de unieke Flow Learning™ leermethode voor NME. Je vindt 
er verschillende natuuractiviteiten waarmee je direct met groepen op pad kunt 
voor een topervaring in de natuur. 
Op de website staan 8 natuuractiviteiten beschreven. Voor wie meer wil, biedt 
de website achtergrondinformatie en zijn er de te bestellen Sharing Nature 
boeken van Joseph Cornell en de Sharing Nature kaartenset met nog meer 
natuurbelevingactiviteiten.
De werkwijze die Joseph Cornell voorstaat, bestaat uit 4 fases. Voor elk van deze 
vier fases bestaan natuuractiviteiten.
Fase 1: Stimuleer enthousiasme
Fase 2:  Concentreer de aandacht. Je ontwikkelt de ontvankelijkheid voor subtie-

le natuurbelevingervaringen en brengt door de keuze van spelvormen 
de aandacht steeds naar één van de zintuigen (voelen, zien, horen).

Fase 3:  Directe (natuur)ervaringen 
Kies dan een plek die zich leent voor een intense natuurervaring en stem 
je spelvormen af op de omgeving. Door de directe natuurervaringen 
ontstaat een gevoel van verbinding met de natuur en gaan kinderen er 
ook beter voor zorgen. 

Fase 4:  Delen van inspiratie: spelvormen die de deelnemers helpen hun erva-
ringen met elkaar te delen. Als spelleider kun je deze fase gebruiken om 
inspirerende verhalen te vertellen. Ook samen zingen past goed in deze 
afsluitende fase.

Sharing Nature 

Dag van de 
Duurzaamheid 
Op 10 oktober is de ‘Dag van de Duurzaamheid’, 
een dag waarop we stil kunnen staan bij het 
milieu. Stilstaan? Nee: er moet wat gebeuren! 
Als iedereen doorgaat met dezelfde manier van 
leven, gaat het niet goed met de toekomst van 
de mensheid op aarde. We verbruiken in Nederland 
teveel grondstoffen, stoten teveel CO2 uit, produceren 
onnodig afval, enz.
Daar ligt een verantwoordelijkheid voor opvoeders. Ook scho-
len kunnen dat heel goed inpassen in het onderwijs.
Doet u mee op 10-10-2014? Graag horen we van de scholen 
wat zij op die dag gaan doen met de leerlingen omtrent dit 
onderwerp.
Hieronder staan een paar ideeën, maar jullie hebben ongetwij-
feld veel meer ideeën! Wij horen graag welke activiteiten rond 
duurzaamheid jullie doen, om ze te kunnen vermelden in vol-
gende nieuwsbrieven en zo andere scholen te kunnen inspireren.
Ideeën:
•  Afvalscheiding aan de orde stellen. Gooi de prullenbak eens 

op z’n kop leeg in de kring en doe de check! Waar horen we 
welk soort afval weg te gooien? Waarom?

•  Bespreek het onderwerp: Een lekker warme school. Hoe kun-

10
OKTOBER

VRIJDAG

nen we dat zo houden? De warmte vliegt weg als we de deur 
vergeten dicht te doen als we naar buiten gaan. Laten we daar 
samen op letten.

•  Verpakking van eten en drinken in de pauze. Hoe zouden we 
ervoor kunnen zorgen dat we minder afval hebben van onze 
pauze hapjes en drankjes?

•  Leerlingen laten bedenken hoe zij op school minder papier 
zouden kunnen gebruiken. Misschien komen ze wel met 
goede aanbevelingen, die daarna ook werkelijk in de praktijk 
gebracht kunnen worden. (Voorbeelden: altijd dubbelzijdig 
printen, blanco achterkanten gebruiken als kladpapier.)

•  Allemaal te voet of op de fiets naar school komen op 10-10. 
Een ‘low-car-diet’ voor de hele school! Daag de directeur en 
alle ouders uit om mee te doen!

hoE 
KUNNEN WE  

Ervoor zorgEN 
dat WE MiNdEr 
afval hEbbEN 

vaN oNzE paUzE 
hapjES?



Jaar van de Groene Opvang
2014 is het Jaar van de Groene Kinderopvang. Dit is een initiatief van diverse groene  
kinderopvangorganisaties. Het barst dit jaar van de groene activiteiten op heel veel 
deelnemende BSO’s en kinderdagverblijven. Doet u ook mee aan het Jaar van de Groene 
Kinderopvang? Meld uw activiteit aan of vind inspiratie op de website: www.jaarvande 
groenekinderopvang.nl.
Het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang bestaat al langer. Stichting Groen Cement helpt 
de kinderopvang al sinds 2009 om te ‘vergroenen’. Op dit moment bestaan er zes kinder-
opvanglocaties in Amersfoort met het kwaliteitsmerk. Van de SKA zijn dit: KDV Kriskras, 
KDV Uit de Kunst, BSO De Zilverberg en KDV De Tovertriangel. Verder hebben Teun Kinder-
opvang en KDV Benjamin het felbegeerde kwaliteitsmerk behaald.  
Wij hopen dat dit aantal groeit en werken graag met u samen om hieraan bij te dragen. 
Het CNME kan nascholing bieden aan pedagogisch medewerkers op gebied van na-
tuurbeleving en/of duurzaamheid in de kinderopvang. We denken graag mee over het 
realiseren én benutten van een groene buitenruimte of over de praktische invulling van 
een bepaalde vakantieweek of themaperiode. Natuurlijk leent het CNME activiteitenkisten 
uit met praktische materialen om op de groep met natuur bezig te gaan. Op Landgoed 
Schothorst kan de kinderopvang terecht voor de natuurspeelplaats of voor een spannend 
uitje met onze beleefroutes of het middeleeuwse spelprogramma. Check de website: 
www.amersfoort.nl/cnme of bel ons op voor gerichte info!

bSo
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“Dat was leuk!” hoor je als leerkracht regelmatig uit de mond 
van de leerlingen. Goed onderwijs ís leuk. Wij proberen met 
onze producten daar een handje aan mee te helpen.
Voor de zomer hebben de meeste scholen hun NME-producten 
voor schooljaar 2014-2015 al gereserveerd. Het CNME hanteert 
daarbij een bepaalde hoeveelheid producten per school om 
ervoor te zorgen dat alle scholen de mogelijkheid hebben om 
gebruik te maken van ons aanbod.
Nu alle scholen ruim de gelegenheid hebben gehad voor hun 
planning, bieden wij u dit jaar de mogelijkheid om gedurende 
de rest van het jaar producten te kunnen blijven reserveren. 
Daar zijn wat betreft de soort en de hoeveelheid producten 
geen beperkingen meer aan verbonden.
De NME-contactpersoon/coördinator van uw school kan de pro-
ducten reserveren via de digitale  NMEgids: www.nmegids.nl/
amersfoort.  Leskisten kunnen ingeboekt worden tot twee we-
ken vóór een nieuwe uitleenperiode. Themalessen kunnen tot 
een week vóór de instructiebijeenkomst gereserveerd worden. 
Voor de materiaalpakketten hangt het af van de datum waarop 
het CNME de bestelling bij de leverancier moet doen, maar dat 
merkt u vanzelf als u probeert te reserveren.
Heeft u nu of door het jaar heen vragen over het reserveren? 
Mail of bel ons: cnme-scholen@amersfoort.nl of 033-4695205.

Bestellen/reserveren 
blijft mogelijk 

Stad met een hart
Stad met een hart

NME-wijzer voor het basisonderwijs

2014 - 2015
Stad met een hart

NME wijzer basisschool 2014-2015.indd   1

26-3-2014   13:36:44

dvd de Nieuwe Wildernis
De Nieuwe Wildernis in de klas is populair bij een groot aantal leerkrachten en scholen. Wilt u met de leer-
lingen ook kijken naar deze geweldige Nederlandse natuurfilm? Schrijf dan in voor het educatief pakket 
van De Nieuwe Wildernis en ontvangt de gratis DVD. Stuur een mail naar ignas.vanschaick@emsfilms.com 
en de DVD komt naar je toe. Zie ook: www.denieuwewildernis.nl/indeklas/docenten/.

http://www.jaarvandegroenekinderopvang.nl
http://www.jaarvandegroenekinderopvang.nl
http://www.amersfoort.nl/cnme
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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, Anne de Feijter, Joost Buddingh
Schothorsterlaan 21, Amersfoort
T (033) 469 52 05

Voor leskisten en materiaalpakketten Amersfoort-zuid 
(voormalig uitleenpunt op de Vosheuvel)
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.

Dit kalenderjaar doen 10 leerkrachten van 7 basisscholen mee aan de NME-
coördinatorencursus die het CNME organiseert in samenwerking met de 
CED-groep ’educatieve diensten’.
De deelnemende leerkrachten zijn enthousiast en willen NME een goede 
plaats geven binnen het onderwijs op hun basisschool. Ze werken daarom aan een NME-
plan en een doorlopende leerlijn. 
Elke school maakt een NME-plan op maat. Het plan hangt samen met de huidige situatie 
en de ambities van de school. Is er een natuur- en techniekmethode? Ligt de school in een 
natuurrijke omgeving of niet? Is er een groen schoolplein of de wens om dat vorm te ge-
ven? Wil de school extra aan duurzaamheid doen? Is er sprake van projectonderwijs? Enz.
In de doorlopende leerlijn die men maakt, is te zien wat er volgens een vaste regelmaat aan 
NME gedaan wordt: welke leskisten, themalessen, materiaalpakketten en excursies in welk 
seizoen voor welke groep. Op scholen die werken met een natuur- en techniekmethode 
wordt de leerlijn daarop afgestemd.
Als deze structurele NME-aanpak u aanspreekt, dan kunt u zich opgeven voor de volgende 
NME-coördinatorencursus. Op het moment dat er voldoende deelnemers zijn, begint een 
nieuwe cursus. Mail of bel naar het CNME voor meer info!

Het Wereld Natuur Fonds: wie kent het niet?
De educatievrijwilligers van het WNF Regioteam kunnen gastlessen geven op basisscholen. Op een 
speelse manier leren de leerlingen meer over wilde dieren en natuurbehoud.
De gastlessen zijn speciaal ontwikkeld door een educatief bureau en passen bij de 5 thema’s van WNF: 
Bossen, Soorten, Oceanen en Kusten, Water en Klimaat. Er zijn lessen beschikbaar voor groep 1 t/m 8.
U kunt daarvoor contact opnemen met educatievrijwilliger van het WNF van regio Amersfoort Armand 
van der Gun, email- adres awrvandergun@hotmail.com. Website: www.wnf.nl
De kosten: WNF vraagt een vrijwillige bijdrage.

Bezorging

NME-coördinatorencursus

Gastlessen WNF 

Hoe is de bezorging en het ophalen van leskisten en materiaalpak-
ketten dit schooljaar geregeld? Net als vorig jaar.
In Amersfoort Zuid worden dit schooljaar, de leskisten van het CNME 
op de scholen bezorgd en opgehaald. Dat is niet het geval voor de 
andere locaties: het uitleenpunt op Natuurboerderij de Brinkhorst en 
het op het CNME Landgoed Schothorst.
De meeste materiaalpakketten (champignonkweek, zaden om te 
zaaien, vogelrestaurant, e.d.) zullen voor heel Amersfoort worden 
bezorgd en opgehaald. Houd daarvoor de mailtjes in de gaten. 

mailto:awrvandergun@hotmail.com
http://www.wnf.nl


Afval 
een waardevol onderwerp

Misschien kent u de kreet wel: afval = grondstof. 

Van oud papier maken we nieuw papier en van oud glad nieuw 

glas. Teveel ander afval gaat echter nog naar de verbrandings-

oven. Dat beschouwen we als waardeloze troep. De dag waarop 

we al het afval als grondstof gebruiken voor nieuwe producten, 

laat nog lang op zich wachten. Toch is er een verandering gaande.

De gemeenteraad vindt afval een belangrijk onderwerp en streeft naar een schoon en afval-
loos Amersfoort. Met bewoners samen denken we na over andere vormen van afvalinza-
meling, bewustwording en hergebruik. Bij steeds meer nieuwbouw denken we vanuit de 
gedachte van circulair bouwen, zo ook bij de bouw en inrichting van het nieuwe CNME! De 
sloop van oude gebouwen, zoals het Elisabeth ziekenhuis, benaderen we als het delven van 
grondstoffen.

Ook het CNME geeft de komende jaren volop aandacht aan het onderwerp afval. Voor 
kinderen en jongeren gaat het om aspecten als minder afval produceren, inzamelen en her-
gebruiken. Het voorkomen van zwerfafval is iets wat kinderen heel duidelijk zelf in de hand 
hebben. Daarom legt het CNME hier de nadruk op. Woensdagmiddag 29 oktober zal het 
onderwerp afval centraal staan tijdens de jaarlijkse nascholingsmiddag voor basisschool-
leerkrachten.

Deze special staat boordevol informatie over afval, zoals afvalactiviteiten voor basisscholen 
en een verslag over het zwerfafvalproject op het Vathorst College.

SpECialE
UitgavE bij 
NiEUWSbriEf 
vaN hEt CNME 
ovEr NatUUr- EN 
MiliEUEdUCatiE 
iN aMErSfoort

SEptEMbEr 2014

Vathorst College actief met zwerfafval! 
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E-waste race 

Interessante site

De E-waste race is een leuke en leerzame wedstrijd van vijf 
weken voor kinderen van groep 7 en 8 waarin zij zoveel moge-
lijk elektronisch afval, oftewel e-waste, uit de wijk inzamelen. 
Mensen uit de buurt kunnen hun oude en kapotte elektronische 
apparaten aanbieden op een kaart op de website:  
http://ewasterace.nl. 
Kinderen halen in twee- of drietallen het afval op en scoren 
daarmee punten. Deze punten zijn zichtbaar op de website, 
zodat je kunt zien hoe goed jouw school het doet. En de klas 
die de meeste e-waste ophaalt, wint een toffe schoolreis! Ook 
meedoen? Lees meer op de website http://ewasterace.nl.
 
E-waste
E-waste is elektronisch afval zoals oude en/of kapotte mobiele 
telefoons, laptops en wekkers. Vaak blijft e-waste bij mensen 
thuis liggen, wat zonde is. Er zitten namelijk een heleboel waar-
devolle materialen in e-waste. Als het e-waste is ingezameld, 
kunnen deze waardevolle materialen weer voor andere, nieuwe 
producten gebruikt worden. Recycling, dus! De E-waste race 
levert daarom een enorm belangrijke bijdrage aan het milieu. 
Zamel elektrische apparaten in en werk zo aan het bewustzijn 
van uw leerlingen. Bovenal biedt E-waste race een gratis, leuk 
en leerzaam project voor jouw school!
 
Doe mee en win die toffe schoolreis naar het Universiteitsmu-
seum in Utrecht. In Amersfoort nemen scholieren uit groep 
7 en/of 8 het met hun klas op tegen andere scholen uit de 
stad. Alle Amersfoortse basisscholen worden van harte uit-
genodigd gratis mee te doen aan de E-waste race. Bovendien 
kun je een prachtige schoolreis naar het Universiteitsmuseum 
winnen wanneer jouw klas de beste is! De E-waste race begint 
ongeveer een maand na de zomervakantie en duurt vijf weken.
 
De E-waste race:
• Gratis deelname (5 weken, na de zomervakantie)
•  Leuke, leerzame en duurzame wedstrijd tussen scholen uit je 

eigen stad

De website www.afvalvrij.nl/cleanwise bevat veel kennis en 
ideeën over afval, voor zowel de leerling als de leerkracht. 
Gebruik de site voor bijvoorbeeld spreekbeurten, kleurplaten 
of een bouwplaat van een vuilnisauto. De site is van Circu-
lus, een afvalverwerker die actief is in de regio Apeldoorn, 
Deventer en Epe. Sommige informatie, zoals de afvalwijzer, 
is specifiek voor die plaatsen. De meeste informatie is echter 
algemeen en dus heel goed te gebruiken!Bovenbouwgroep uit 2013-2014 KBS de Biezen uit Hoogland.

•  Volledig verzorgde introductieles (hoe om te gaan met elektro-
nisch afval en een handleiding voor de wedstrijd) 

• Inzameling buiten schooltijd, kost dus weinig lestijd 
• Kans op die fantastische schoolreis
Kijk voor meer informatie op de website: http://ewasterace.nl.

Wil je jouw school inschrijven voor de E-waste race van dit 
schooljaar? Wees dan SNEL! Stuur vóór 26 september een mailtje 
naar info@ewasterace.nl of bel 06 54 64 38 43.
Basisschool de Kinderhof heeft zich al opgegeven. Welke scho-
len gaan de strijd met hen aan?!

Eerder succes
De eerste editie van de E-waste race vond eerder dit jaar plaats 
en was een groot succes. Twee Amersfoortse scholen deden 
mee: de Biezen en de Bilal.
Lees de resultaten van de eerste editie op www.slideshare. net/
TimmydeVos/e-waste-race-resultaten-pilot. De rechtstreekse link 
is: slideshare.net.

http://ewasterace.nl/
http://ewasterace.nl/
http://www.afvalvrij.nl/cleanwise
http://ewasterace.nl/
mailto:info@ewasterace.nl
http://www.slideshare.net/TimmydeVos/e-waste-race-resultaten-pilot
http://www.slideshare.net/TimmydeVos/e-waste-race-resultaten-pilot
http://www.slideshare.net/TimmydeVos/e-waste-race-resultaten-pilot
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baSiS- EN voortgEzEtoNdErWijS 

Waste Away Game 
Net voor de zomervakantie hebben negen klassen op vier 
scholen meegedaan aan de Waste Away Game van UrbanSeeds. 
Daarin gebeurden spannende dingen. Per klas vulden de 
kinderen, vol enthousiasme, vijf volle zakken met zwerfafval 
uit de directe omgeving. Na de ontdekking van de herkomst, 
waarde en wat je er nog mee kunt doen, vonden de leerlingen 
het afval opeens niet langer vies. Dit allemaal dankzij de leuke 
en uitdagende spelvorm.

Basisscholen in Amersfoort kunnen zich voor het nieuwe 
schooljaar weer aanmelden voor de Waste Away Game. Door 
het spelen van de Waste Away Game, een real-life spel, ontdek-
ken kinderen spelenderwijs de oorsprong, de waarde en milieu-
gevolgen van (zwerf )afval. Kennis, opruimwedstrijden, nieuwe 
oplossingen, interactie, uitdaging en veel creativiteit vormen 
een dagdeel vol leerplezier. 

Leerlingen spelen het spel aan de hand van verschillende 
thema’s, waaronder plastic, papier, blik en glas. Er treedt 
bewustwording op over de waarde hiervan. Hiernaast krijgen 
kinderen door het spelen van dit spel handvatten en tips voor 
de toekomst.

Wormenbak In Amersfoort hebben een aantal huishou-
dens een wormenbak in gebruik. In een 
wormenbak gooi je ongekookt groente- en 
fruitafval. Tijgerwormen zetten dit om in 
compost, waarmee je tuin- en kamerplanten 

kunt bemesten. Planten groeien erg goed 
dankzij wormenmest!
Veel minder afval belandt op deze manier 

in de groene clico. Een wormenbak zet 
eigen afval  om in een waardevol pro-
duct dat je zelf kunt gebruiken. Afval als 

grondstof, dus! 

Op Natuurboerderij de Brinkhorst staan 2 verschillende soorten wormenbakken. 
De bakken staan droog en uit de zon. Regelmatig worden de wormen gevoerd 

met groente- en fruitafval. De bak bevat bovenin groente- of fruitafval en onderin 
compost.

Zo’n  wormenbak kan worden gebruikt op school, bijvoorbeeld bij een 
schoolbreed project over afval, de themales Voedselketens, het onderwerp 
kringloop, de leskist over slakken (onderbouw) of bodemdiertjes, enz. De 
leerlingen zien in de praktijk hoe composteren werkt en dat groente- en 
fruitresten niet weggegooid hoeven te worden, maar dienen als voer voor 

de wormen. Ze verzorgen de wormen gedurende een paar weken en 
kunnen compost oogsten. Scholen kunnen de wormenbak, net als 
andere NME-producten, reserveren op www.nmegids.nl/amersfoort .

De reacties van een aantal deelnemers aan de Waste Away Game: 

De Waste Away Game duurt tussen de 2 en 2½ uur en is zowel in 
de onderbouw als in de bovenbouw te spelen. De Waste Away 
Game wordt gratis begeleid door UrbanSeeds, een jonge onder-
neming op het gebied van (zwerf )afval. Voor meer informatie 
kan je contact opnemen met Sanne Janssen – 06 218 920 74 of 
sanne@urbanseeds.nl. 

“De kinderen waren razend enthousiast! Het spel zit erg goed in elkaar en ik wil het volgend jaar graag weer met een andere klas spelen.” Leerkracht groep 7, de Bolster

“Het afval rapen was het allerleukste van de ochtend. En wij heb-

ben met ons groepje zo’n goed plan bedacht om een plastic fles te 

kunnen hergebruiken dat we het ook echt gaan uitvoeren”. 

Leerlingen groep 8, de Horizon

“Wij moeten dit wel oprapen voor de natuur, want de natuur heeft 
geen handen en voeten en dus blijft het anders altijd liggen”. 
Leerling groep 3

http://www.nmegids.nl/amersfoort
mailto:sanne@urbanseeds.nl


Sinds kort heeft gemeente Amersfoort hesjes, grijpers en prikkers 
aangeschaft met daarop het logo ‘Amersfoort, gewoon school’. Dit 
materiaal kan gratis geleend worden voor een schoonmaakactie 
in de buurt, bijvoorbeeld in de omgeving van de school. De hesjes 
zijn er in diverse maten, dus ook voor kinderen. Door gebruik te 
maken van de hesjes kunnen de kinderen wat veiliger op straat 
werken en tevens geeft het bekendheid aan het belang dat we 

voortgEzEtoNdErWijS

algEMEEN

Vathorst College actief met zwerfafval! 
Een groep van acht leerlingen van 5VWO van het Vathorst College zijn aan de slag 
gegaan met een project tegen zwerfafval. Onder begeleiding van hun docent aard-
rijkskunde, Lennart Janssen, hebben ze de 7 gouden tips van de website  www.ken-
niswijzerzwerfafval.nl in hun eigen schoolomgeving toegepast. Over de uitkomsten 
hebben ze in de raadszaal van het gemeentehuis een presentatie gegeven. 

Zwerfafval zit in de irritatie-top-5 van de meeste mensen. Daarom heeft Gemeente 
Amersfoort hulp gevraagd aan leerlingen van het Vathorst College. De leerlingen 
zijn begonnen met een brainstorm over zwerfafval. In en om de school hebben ze 
onderzocht waar zwerfafval lag. Opvallend was dat het rond de school en in Vathorst 
redelijk schoon was. Dat komt omdat er op school goed schoongemaakt wordt en 
de conciërges de leerlingen steeds blijven aansporen tot opruimen. Het meeste afval 
werd gevonden onder vlonders en in verlaten hoekjes in en om de school. 

Daarna hebben de leerlingen informatie verzameld. Irma Wisman van de afdeling 
milieu van de gemeente heeft op school verteld wat er allemaal komt kijken bij het 
schoonhouden van de straat en vertelde hoeveel dat schoonhouden kost. Dit was 
voor hen een extra stimulans om zich in het probleem te verdiepen.

Als afsluiter toonden de leerlingen aan betrokken ambtenaren het resultaat van hun 
project in de raadszaal. De een liet een prachtige film zien over afval in de school, 
met de leerlingen zelf in de hoofdrol. De ander had een mooi gemaakte prezi met 
aanbevelingen. De leerlingen waren zo enthousiast dat zij van plan zijn om komend 
jaar hun ‘campagne’ uit te rollen naar andere klassen van het voortgezet en basison-
derwijs.

Wilt u ook uw leerlingen bewust maken van zwerfafval en op uw school hiermee aan 
de slag gaan? Vindt u het leuk om de film en prezi van de leerlingen te zien? Neemt u 
dan contact op met Irma Wisman, irm.wisman@amersfoort.nl of telefonisch  
033 4694408 of 06 51304094.

allen hechten aan een gewoon schoon Amersfoort. Met z’n allen 
aan het werk in dezelfde kleding, dat straalt uit: ’wij zijn goed 
bezig!’.

Zwerfafval opruimen is een eerste stap, maar eigenlijk willen we 
helemaal geen zwerfafval. Daarom is het goed om niet alleen 
zwerfafval op te ruimen, maar op school in breder perspectief het 
onderwerp afval aan de orde te stellen. Zo raken leerlingen zich 
bewust van hun gedrag en hun handelingsperspectief. Er zijn zo-
veel leuke, leerzame en interessante aspecten aan dit onderwerp, 
dat scholen een schoolbrede afvalweek kunnen organiseren. Een 
opruimdag maakt daar dan onderdeel van uit. Werk mee aan een 
gewoon schoon Amersfoort!
Wilt u een keer het opruimmateriaal lenen? Mail dan naar ge-
woonschoon@amersfoort.nl. Wilt u advies over het organiseren 
van een projectweek over afval? Neem contact op met: CNME-
scholen@amersfoort.nl.
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