
Groene voornemens
Het CNME heeft voor komend jaar groene voornemens (en dat zijn 
automatisch ook goede voornemens, dat begrijpt u…) en kijkt dan ook 
door een positieve bril naar 2012.

Ons belangrijkste voornemen is om dit jaar verder te bouwen aan onze relaties in de stad, zoals die 
met kinderopvangorganisaties, bedrijven, voortgezet onderwijsscholen en andere duurzame initia-
tiefnemers.
In al onze groene voornemens draait het dan ook om samenwerken.
Binnen het basisonderwijs zal meer worden samengewerkt op het gebied van duurzaamheid, 
bijvoorbeeld door het starten van het Groene Web. Binnen het Amersfoortse NME-arrangement, dat 
loopt tot eind 2012, kijken we nu al naar het jaar 2013 en verder om de samenwerking te verankeren.
Daarnaast is ons voornemen om de succesformules uit 2011 komend jaar te herhalen. Zoals de druk-
bezochte Meet&Match bijeenkomst. En de publieksevenementen op Landgoed Schothorst. Want 
wat was het mooi om te zien dat vele kinderen en volwassenen de natuur op een positieve manier 
hebben beleefd. 
We bouwen komend jaar dus voort op onze positieve ervaringen van 2011 en werken wederom 
graag met u samen aan een duurzaam Amersfoort.
Wat zijn trouwens uw groene voornemens voor 2012?

Goede voornemens 
uit het dierenrijk…
Naast hem zat de olifant, die opstond 
en zei: ‘Ik heb ook een voornemen. Of 
eigenlijk twee voornemens. Het 
eerste voornemen is dat ik nooit 
meer aan de lamp van de eekhoorn 
ga slingeren. Het is wel een heel 
moeilijk voornemen.’ Hij fronste zijn 
wenkbrauwen en kuchte even. ‘En 
het tweede voornemen is...’ Hij slikte, 
veegde met zijn slurf langs zijn ogen, 
sloeg zijn oren neer en fluisterde: ‘...
dat ik nooit meer in een boom klim.’  
‘Ik ook niet!’ riep de mol van onder de 
grond.

Feestrede door Toon Tellegen, 
Het einde van de zomer
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Wo 29 februari:  Startbijeenkomst voor basisscholen die met ‘Smaaklessen’ aan de slag gaan.
Zo 11 maart:   bomenwandeling met abe de verteller met als onderwerp ‘rituelen rondom vuur en vurige 

bomen’. juist in de winter is vuur van levensbelang. hoe ging men hier vroeger mee om?
Wo 21 maart:  landelijke boomfeestdag. Zie voor educatief materiaal www.boomfeestdag.nl.
Zo 13 mei:   de Woldag, een publieksdag met leuke activiteiten, zoals: schaapscheren, spinnen, breien, 

verkoop vanuit kramen en catering.
Zo 13 mei:   bomenwandeling met abe de verteller met als onderwerp ‘rituelen rondom vuur en vurige 

bomen’.
Zo 24 juni:  groene dag en bijendag op landgoed Schothorst.

ook in 2012 komen elke twee weken de middeleeuwen weer tot leven tijdens een vikingweekend of 
Sibbezondag op landgoed Schothorst. hou onze website of twitter in de gaten! Zie www.amersfoort.nl en 
twitter: @cnmeamersfoort.

Op zaterdag 29 oktober 2011 werd op 
Landgoed Schothorst de Nacht van de 
Nacht gevierd. Ruim 80 kinderen en 150 
volwassenen bezochten het landgoed. 
We kregen veel positieve reacties. Meer 
informatie over de Nacht van de Nacht is te 
vinden op www.laathetdonkerdonker.nl. 

Nacht van de Nacht 2011

Meer dan 500 mensen bezochten begin oktober 2011 de 
activiteitendag ‘Op een grote paddenstoel’ met als onderwerp 
kabouters en paddenstoelen. Er waren diverse activiteiten te 
doen voor jong en oud, zoals een kabouterspeurtocht, een IVN 
paddenstoelenwandeling en veel marktkraampjes.

Op een grote 
paddenstoel

Terugblik Netwerk 
De Grenzeloze Tuin
De Tuinmakelaars werken hard aan het uitbreiden van het netwerk. Naast diverse activiteiten springen er twee data uit die even 
genoemd mogen worden.
Op 7 september was de fietsontdekkingstocht langs bijzondere Amersfoortse Tuinitiatieven.  
Langs de Generatietuin in Zielhorst, Dahliavereniging Leusderkwartier en Natuur- en Cultuurwerkplaats Nieuwe Erven met een 
nadere kennismaking en uitwisseling van ervaringen, ideeën en contacten onder genot van een soepje rondom de vuurton.
Op 21 november vond bij Moestuin Kruiskamp (Speeltuinvereniging Kruiskamp) de eerste werkbijeenkomst ‘betekenisvol Moes-
tuinieren’ plaats. Het was een bijeenkomst voor de initiatieven uit het netwerk die zich bezig houden of willen gaan houden met 
moestuinieren met een rondleiding en het uitwisselen van ideeën. Heb je als buurt/school/BSO/kinderdagverblijf plannen voor een 
moestuin in 2012, haak dan aan. Info en aanmelden kan via Tuinmakelaar@amersfoort.nl. “
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Groene Voetstappen
Tijdens de Europese mobiliteitsweek in september deden weer tienduizenden schoolkin-
deren mee met Groene Voetstappen. Op basisschool de Meander kwamen veel kinderen 
lopend of met de fiets naar school om Groene Voetstappen te verdienen. De groenste klas-
sen waren in de onderbouw toch echt 1-2 B met 86% en in de bovenbouw 8A met maar 
liefst 99,6%. De winnende klassen hebben een toepasselijke traktatie gehad…
De school De Bolster in Amersfoort verzamelde met 433 kinderen 3618 groene voetstap-
pen. De landelijke eindstand is 454.509 groene voetstappen. De actie was een groot succes!

Cradle to Cradle 
Afgelopen jaar stond in 
de maand oktober de ten-
toonstelling ‘Alle Dagen 
Feest’ over het onderwerp 
Cradle to Cradle (C2C) in 
het Stadhuis en bij One 
Planet. Groepen 7/8 van 
wel tien schoolklassen 
hebben de tentoonstelling 
bezocht. 

Kaart van de  Vondelschool.

Kinderklimaattop
Op maandag 28 november was in Den Haag 

een Nederlandse kinderklimaattop. Op 
deze dag werd in Durban de 1e  dag van 

de VN klimaattop gehouden.

Ruth Stegeman en Baukje Hoogen-
berg, beide uit groep 8 en in de leer-

lingenraad van basisschool de Bolster, 
waren namens de Amersfoortse scholie-

ren bij deze top aanwezig. 
Samen met kinderen uit andere Nederlandse 

gemeenten hebben ze de groene voetstappen aangeboden 
aan de klimaatgezant, Hugo von Meijenfeldt. Deze voetstappen 
zijn afgelopen september verzameld gedurende de Europese 
mobiliteitsweek. 

De kinderen konden kiezen in welke groep ze kwamen: de 
‘boswachters’, de ‘denkers’, de ‘spaarders’, de ‘uitvinders’ of 
de ‘sporters’. Ruth en Baukje kozen voor de ‘boswachters’. In 
workshops werkten de kinderen de beste duurzaamheidstip 
uit en presenteerden deze aan de klimaatgezant, die de tip zal 
meenemen naar Durban. De zin die Baukje bedacht, werd door 
de jury als winnende tip uitgekozen: leren is niet zuur als je les 
krijgt in de natuur. 

‘ lErEN 
iS NiEt ZUUr 

alS jE lES krijgt 
iN dE NatUUr’

Leerlingen van groep 8 van de Caeciliaschool 
werken ijverig aan de opdrachten bij de 
Cradle to Cradle producten.



Op donderdag 8 december organiseerde CNME Landgoed Schothorst samen met o.a. FabLab Amersfoort een Meet & Match bijeenkomst 
over duurzaamheid. In een overvol Fab-Lab waren 50 enthousiaste mensen aanwezig van 22 partijen uit Amersfoort en omstreken. 

aanbod
Tijdens deze ochtend presenteerde aanbieders van activiteiten over duurzaamheid zich aan kinderopvangorganisaties en ABC-
coördinatoren. Zo’ n 12 aanbieders waren vertegenwoordigd, elk met hun eigen expertise. Duurzaamheid in de breedste zin van het 
woord met raakvlakken op het gebied van kunst, techniek, natuur, innovatie, verkeer en vervoer, architectuur en historisch erfgoed. 

vraag
Aan de vragende kant waren bijna alle kinderopvangorganisaties aanwezig die in Amersfoort buitenschoolse opvang aanbieden 
voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar. Ook andere belangstellenden waren aanwezig: ABC-coördinatoren, een actieve basisschool, 
SWA, de PABO van Hogeschool Utrecht en NMC Leusden. De vragers stelden zich voor: hoe werkt onze organisatie en naar welk type 
activiteiten zijn wij op zoek? Met deze informatie kunnen aanbieders aan de slag om hun workshops nog beter te laten aansluiten 
op de behoefte van vragers.

Match!
Het doel van de ochtend was niet alleen elkaar van input voorzien, maar natuurlijk vooral om elkaar te ontmoeten en te kijken of 
er mooie ‘matches’ kunnen ontstaan tussen vraag en aanbod. Dat is gelukt! In de flitsende veiling die we in de laatste vijf minuten 
hielden, werd de oogst van de ochtend duidelijk. Er zijn meer dan 60 matches gemaakt, variërend van het inkopen van workshops, 
het prikken van een datum om verder te praten, afspraken over het mailen van meer informatie en het uitspreken van de intentie 
om samen te gaan werken. 

Het CNME en de aanbieders willen in 2012 deze Meet & Match bijeenkomsten herhalen voor de doelgroepen basisonderwijs, voort-
gezet onderwijs en ABC-scholen.

bSo 

Meet & Match

Het CNME: ook voor de BSO!
Naast uitleenmateriaal en activiteiten voor het Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs, 
kan ook de BSO bij het CNME terecht. Niet alleen om Landgoed Schothorst te bezoeken, 
maar ook voor advies over hoe kinderopvangorganisaties natuurbeleving kunnen inte-
greren in hun programma. 
Het CNME kan pedagogisch medewerkers concrete handvatten meegeven in workshops 
en cursussen (bijvoorbeeld op 2 en 7 februari 2012 tijdens de studiedag voor BSO-mede-
werkers van de SKA). We organiseren de Duurzame Karavaan (activiteiten over duur-
zaamheid tijdens vakantieweken) in samenwerking met SWA, SKA en SKON. Daarnaast 

lenen we materialen uit om de natuur in te gaan 
en we hebben kant-en-klare activiteitenbeschrij-
vingen.
Het CNME ontwikkelt ook een boerderijexcursie 
voor BSO’s, genaamd ‘BSO de Boer op’. Die is vanaf 
half 2012 te boeken. 
Zie voor meer informatie de folder over BSO’s op de 
website: www.amersfoort.nl/cnme.

Uitnodiging voor een

MEET & MATCH
Op donderdagochtend 8 december a.s. organiseren wij een ochtend waarin vragers
en aanbieders van naschoolse activiteiten over duurzaamheid elkaar ontmoeten.

BSO-organisaties en ABC-coördinatoren zijn op zoek naar kwalitatief goede en 
betaalbare activiteiten op gebied van duurzaamheid, techniek, natuur, cultuurhistorie 
en andere raakvlakken.
Aanbieders van zulke activiteiten komen graag met hen in contact om te horen waar 
goede activiteiten precies aan voldoen en om input te krijgen voor hun aanbod en 
ideeën.

De ochtend is zo ingericht dat er voor alle partijen iets te halen én te brengen is.
Kóm daarom op 8 december en MEET & MATCH!

Programma
09.45 – 10.00 uur Inloop met koffie en thee
10.00 – 10.15 uur  Korte inleiding door Anne de Feijter (CNME Landgoed Schothorst) 

en Iris Douma (FabLab Amersfoort)
10.15 – 10.55 uur  Vragende partijen presenteren elk max. 5 minuten hoe zij werken 

en waar ze naar op zoek zijn
10.55 – 11.10 uur Thee/koffie staat klaar
11.10 – 11.50 uur  Aanbieders presenteren elk max. 5 minuten hun bestaand of toe-

komstig aanbod
11.50 – 12.10 uur Delen van reacties op de presentaties
12.10 – 12.40 uur Biologische lunch en ruimte voor MEET & MATCH
12.40 – 13.00 uur Gezamenlijk oogsten van de opbrengst van deze ochtend

Locatie: FabLab 
Adres: Kleine Koppel 40, 3812 PH, Amersfoort

Kosten:  Geen

Aanwezige aanbieders: FabLab, Groenland, LabO, Doezo?!, Hiscue Erfgoed Educatie, 
Samenspel-natuurlijk en Parkatelier 9volt. 

Uitgenodigde vragers: skon kinderopvang, SKA, ABC-coördinatoren van Stichting Sovee en 
overige kinderopvangorganisaties die actief zijn in Amersfoort.

Wij vernemen graag uiterlijk vrijdag 25 november of u deelneemt! 
Mailt u naar: a.defeijter@amersfoort.nl

Namens de organisatie,
Iris Douma (FabLab) en Anne de Feijter (CNME Landgoed Schothorst)



Smaaklessen is een lesprogramma over voeding en voedsel voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Het ervaren en beleven van 
voedsel staat centraal. Door te proeven, ruiken, horen, voelen en te kijken verkennen kinderen hun eten.
Smaaklessen wil bij kinderen interesse opwekken over eten. Daarbij staat een positieve, speelse benadering centraal. Een kind dat 
positief staat tegenover eten wil er ook meer over weten. Vanuit dat gevoel is het interessanter nieuwe producten en smaken te 
ontdekken. Smaaklessen hoopt dat kinderen zo leren bewuste en gezonde voedselkeuzes te maken. 
Inhoudelijk is Smaaklessen opgebouwd rond drie pijlers te weten smaak, eten & gezondheid en Voedselkwaliteit. De leerkracht 
verzorgt de Smaaklessen zelf. Daarvoor biedt het programma een compleet lespakket aan; de Smaakleskist!
Heeft u interesse om aan de slag te gaan met Smaaklessen? Schrijf uw school dan in via www.smaaklessen.nl. of via 
cnme@-scholen@amersfoort.nl
Na inschrijving volgt u, samen met een collega, een introductieworkshop. Deze introductieworkshop vindt plaats op 29 februari 
2012 op het CNME landgoed Schothorst. Na afloop ontvangt elke school kosteloos een eigen leskist. 
Meer informatie over Smaaklessen vindt u op www.smaaklessen.nl

WiN  een gratis boerderijles! 

Smaaklessen

Het CNME biedt boerderijeducatie aan sinds schooljaar 2009-2010. Voor 
groepen 3 en 4 is er ‘De winkel van Boerin Brenda’ en voor groepen 5 en 6 
is er ‘De koeien van Boer Teun’. Deze lessenseries hebben de vorm van een 
Verhalend Ontwerp. Kinderen gaan allereerst in de klas aan de slag om de 
boerderij en Boerin Brenda of Boer Teun vorm te geven. Tijdens dat bezoek 
is er alle gelegenheid om te ontdekken hoe dat nou werkt, zo’n boerenbe-
drijf en vragen te stellen aan de boer of boerin. Welke weg legt melk af van 
de koe tot in de supermarkt? Hoe ziet de dag van een boer eruit? Wat kun je 
allemaal maken van melk? 
Terug in de klas vindt een feestelijke afsluiting plaats, waarbij schoolgenoten 
of ouders worden betrokken.

De leerkracht van groep 5a van School op de Berg schrijft op een evaluatieformulier: “het was heel erg leuk op de boerderij. De 
leerlingen waren erg enthousiast! Juf ook! Wat een leuke boer; goed met kinderen!” Naast Kees van Valkengoed, die deze klas ont-
ving, stellen ook Anneke Kuijer en Marianne Melissen hun erf open voor Amersfoorste klassen. Alle drie hebben zij een certificering 
behaald als educatieboer. Dit betekent dat de veiligheid en hygiëne gewaarborgd is en dat zij de faciliteiten hebben om een groep 
kinderen te kunnen ontvangen.
De kosten van zo’n boerderijles bedragen € 125,- per groep. Wist u dat boerderijeducatie is opgenomen in de ICC-gids? Deze gids is 
een belangrijk middel voor een basisschool bij het maken van keuzes in het aanbod van culturele excursies. Onze boerderijlessen 
mogen dus betaald worden met de cultuurvouchers! 
Komend voorjaar 2012 zijn er nog educatielessen te boeken! Neem contact op met het CNME als u alsnog een datum wilt reserveren. 
Het CNME geeft één boerderijles gratis weg. Maak vóór de voorjaarsvakantie (dus vóór 18 februari 2012) een mooie tekening of een 
creatief kunstwerk met als onderwerp de boerderij. De klas die de mooiste creatie heeft gemaakt, wint een gratis les. Zorg dat je het 
werkstuk op tijd inlevert of opstuurt naar het CNME Landgoed Schothorst!

baSiSoNdErWijS
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Het Groene Web is een landelijk project van Stichting Veldwerk Nederland, Stichting Duurzame Pabo en Gemeenten voor Duurzame 
Ontwikkeling.
Het Groene Web streeft naar netwerken op veel plekken in Nederland waarin leerkrachten samen werken aan de verankering van 
duurzame ontwikkeling en NME in het basisonderwijs. Amersfoort heeft al een bestaand netwerk van NME-coördinatoren, dat geor-
ganiseerd wordt vanuit het CNME. Dit is het PAN: Platform Amersfoortse NME-coördinatoren. Het PAN wordt gezien als Groene Web. 
We willen vanuit het PAN een kleine community van scholen oprichten dat verder nadenkt over de integratie van duurzaamheid op 
basisscholen. Juist door hierin als scholen samen te werken, vergroot je de kans om iets te bereiken. Een eerste aanzet is al gemaakt: 
PCBS De Zonnewijzer (Zielhorst) werkt samen met PCBS De Bolster (Bergkwartier) in het organiseren van een schoolbreed project 
over duurzaamheid in maart 2012. Beide scholen verdelen de voorbereidingen, wat tijd scheelt en de kwaliteit ten goede komt! 
 
Voor De Bolster is deze projectweek de kroon op een heel schooljaar vol duurzaamheid. Het begon met het meedoen aan de 
Groene Voetstappen in september en het afvaardigen van twee leerlingen op de Kinderklimaattop in november 2011. (Zie pagina 3 
in deze nieuwsbrief.)
Beide scholen organiseren tijdens de projectweek in maart diverse activiteiten over duurzaamheid voor kinderen van groep 1 tot en 
met 8. De Zonnewijzer laat bovendien een duurzaamheidscan maken van de hele schoolorganisatie. Niet alleen duurzaamheid in 
het onderwijs wordt dan gemeten, maar ook het gebouw, de inkoop van materiaal en het personeelsbeleid. Het gaat bij de scan dus 
om duurzaamheid in al z’n facetten. Na afloop ontvangt de school een rapport waarin staat waar de school in uitblinkt op gebied 
van duurzaamheid en wat er nog beter kan. 
Wilt u deelnemen aan de community Groene Web of ook zo’n gratis duurzaamheidscan laten uitvoeren? Neem contact op met Anne 
de Feijter: a.defeijter@amersfoort.nl

Groene Web en schoolbreed project duurzaamheid 

Gratis lespakket 
‘Over de pot en de put’ 
Op www.riool.info/lespakket staat informatie over het lesprogramma met de uitdagende 
naam ‘Over de pot en de put’.
Het neemt de leerlingen mee langs de weg die het water volgt nadat zij het hebben gebruikt, 
of nadat het in de bebouwde kom heeft geregend. Het gaat dus over de afvoer van water.
Vanuit deze inhoud besteedt het lespakket aandacht aan het ontwikkelen van onderzoeks-
vaardigheden en probleemoplossend werken. Voor groep 7 en 8 biedt het programma moge-
lijkheden om ‘samenwerkend leren’ mogelijk te maken en kan er gewerkt worden vanuit het 
principe van meervoudige intelligentie.
Het programma biedt een interessante inhoud als een basisschool een project over ‘water’ wil 
organiseren.
Voor elke bouw (1,2 en 3,4 en 5,6 en 7,8) is een les geschreven.
Het onderwijs wordt bedolven onder de lespakketten en lesbrieven. Natuurlijk beslissen 
basisscholen zelf of iets de moeite waard is. Kijk zelf of dit lespakket een meerwaarde voor uw 
onderwijs heeft.

’Smakelijk eten’ in het PAN
Op 9 november organiseerde het CNME op basisschool de Zonnewijzer het PAN; 
de jaarlijkse bijeenkomst van het Platform Amersfoortse NME-coördinatoren. 
De scholen ontvingen al een ‘Animoto’ en een verslag. Het was een inspirerende 
bijeenkomst met als titel ‘Smakelijk eten’. Allerlei onderwerpen die te maken 
hebben met voedsel kwamen aan bod, zoals Smaaklessen, Pannenkoekensafari 
en moestuinieren met kinderen.
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2012: het Jaar van de Bij
De dag van de duurzaamheid, de week van de smaak, de groene maand … Het is bijna elke 
dag wel raak! Iedereen die zo’n speciale dag, week, maand of jaar promoot heeft daar goede 
redenen voor. Het onderwerp dat wij op de kaart willen zetten in 2012, vormt een voorwaarde 
voor al wat leeft!
Zonder bijen zou er immers geen bestuiving zijn. Zonder bestuiving is er geen zaadvorming 
en zou de natuur binnen een aantal jaar steeds minder gaan produceren. De biodiversiteit zou 
achteruithollen. Boeren kunnen dan niet rendabel meer gewassen verbouwen, want handma-
tig (bijvoorbeeld met een penseeltje) elk gezaaid plantje bestuiven, is onbegonnen werk!
Einstein schreef: ‘als de bij uitsterft, heeft de mens nog 4 jaar te leven’.
Er is werk aan de winkel, want de bijen hebben het moeilijk: hun aantal neemt af! Er bestaan 
naast de honingbijen die als volk samen in bijenkasten of bijenkorven leven, ook heel veel 
andere soorten bijen. Dit zijn solitaire bijen; bijen die alleen leven. Deze beestjes zijn totaal niet 
lastig of gevaarlijk. Ze kunnen niet door onze huid heen prikken.
Voor al deze soorten bijen willen we opkomen. Dat is belangrijk voor deze insecten, maar zeker 
ook voor ons mensen!  Deze dieren helpen betekent dat we goede plekken moeten creëren 
waar ze kunnen leven. In onze nette woonwijken kan dat steeds minder. Er zijn weinig rom-
melhoekjes. Dood hout, stengels van afgestorven planten een stapeltje dakpannen, alles wordt 
opgeruimd! Daardoor ontnemen we de bijen woon- en nestgelegenheid. Naast woongelegen-
heid moeten de dieren ook genoeg voedsel kunnen vinden. Ook hierbij kunnen wij mensen de 
dieren helpen: zorgen voor veel soorten planten, bomen en bloemen. Doet u mee?
We houden u op de hoogte van de activiteiten die we zullen organiseren om de bij onder de 
aandacht te brengen in Amersfoort.

Van droom 
tot realisatie 

Dit is de naam van de workshop die de tuinmakelaars van De Grenzeloze Tuin gratis aanbieden in 2012. Basisscholen en kinderop-
vangorganisaties krijgen concrete handvatten om hun stenen (school)plein om te vormen tot een groen speelparadijs. 

De Grenzeloze Tuinmakelaars hebben nog meer activiteiten in de aanbieding voor het netwerk ‘Grenzeloze Tuin’ en initiatieven die 
zich bezig houden/willen gaan houden met betekenisvol (educatief ) groen. De activiteiten zijn gratis! De activiteiten die worden 
aangeboden zijn als volgt:
•  Diverse themabijeenkomsten netwerk ‘De Grenzeloze Tuin’, bijvoorbeeld over Vandalisme en Veiligheid: Hoe houden we de tuinen 

en speelplekken veilig en vandalismevrij? En over Communicatie met Stadhuis: Hoe krijg ik mijn initiatief van de grond en voldoe 
ik aan alle regels?
•  Bijeenkomsten ‘Betekenisvol Moestuinieren’. Doel is het uitwisselen van ervaringen, stimuleren van onderlinge betrokkenheid 

en het gezamenlijk ontwikkelen van praktisch materiaal over moestuinieren met kinderen. Dit komt daarna ter beschikking van 
eenieder!
•  Studiereis ‘Groene school- en buitenruimten’ om inspiratie op te doen in Amsterdam en Amstelveen.
•  Inspiratietafels ‘Op avontuur in en met de natuur’ – ervaringsgerichte natuuractiviteiten in en met de natuur (BSO’s, KDV en BO): 

Inspiratie en basisvaardigheden voor het begeleiden van natuuractiviteiten.
•  Tools voor een Open Tuindag. Hoe organiseer je een open tuindag? Denk aan voorbeeld persberichten, ideeën over workshops 

voor kinderen en volwassenen, tips over catering, enz. 

Wil je meer informatie of je aanmelden voor deelname aan het netwerk of één van de in 2012 te organiseren activiteiten? Mail de 
Tuinmakelaar: tuinmakelaar@amersfoort.nl.

Natuurles aan kinderen van de Vuurvogel.

hoE vorM jE 
jE StENEN 

(SChool)plEiN 
oM tot EEN 

groEN SpEEl-
paradijS?
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Afgelopen jaar is in de herfstvakantie een extra verdieping op het 
tijdelijke noodgebouw van het CNME gekomen. Door de extra 
laag hebben we meer werkruimte gekregen en is er een leslokaal 
bijgekomen. In januari starten de themalessen weer. Nu kunnen 
we de leerlingen weer in ons eigen gebouw ontvangen! 

CNME is een leslokaal rijker

Eind 2011 zijn op het dak van de grote schuur van Natuurboerderij ‘de Brinkhorst’ veel zonnepanelen geïnstalleerd. Dit past uitste-
kend bij streven is om dit gebouw CO2-neutraal te maken.
Om dit doel te bereiken was al heel veel geregeld tijdens de (ver)bouw van het complex in 2008.
Zo is er een warmtepomp geïnstalleerd, zijn de gebouwen goed geïsoleerd, droogt men de was buiten of maakt men gebruik van 
een gaswasdroger. Verder is de vaatwasser zuinig met water en energie, zijn er overal spaarlampen en bewegingsmelders die zorgen 
dat een lamp niet voor niets aan is, zijn er deurdrangers waar dat mag en is er een zonnecollector die het warme water voorver-
warmt. Om het publiek dat ook te laten zien, is er een poster gemaakt waarop al die aanpassingen in beeld zijn gebracht. De poster 
is op een paar plekken op het erf te zien.
Eind 2011 is een wens in vervulling gegaan: veel zonnepanelen op het dak!
Woensdag 21 december vierden we dit met 4 workshops van een half uur over zonne-energie voor kinderen.
Er zijn nog meer plannen om het onderwerp ‘duurzaamheid’ uit te dragen, maar daar een volgende keer meer over.
Natuurboerderij de Brinkhorst hoopt zo een goed voorbeeld te geven. En… goed voorbeeld doet goed volgen!

Zonnepanelen 
Natuurboerderij 
de Brinkhorst

adrESSEN ColofoN

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Team Educatie van 
het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie Landgoed 
Schothorst. Onderdeel van de gemeente Amersfoort, sector 
SOB, hoofdafdeling SB.

Redactie Team Educatie en Maria Hartog

Opmaak en vormgeving Sonja Kamer - www.dsignkamer.nl

Fotografie Erik Beers, Marjan Groot, Pauline van Norden

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

CNME landgoed Schothorst
Contactpersoon: Pauline van Norden
Schothorsterlaan 21, Amersfoort
T (033) 469 52 05

locatie de vosheuvel, uitleenpunt voor Amersfoort-zuid
Contactpersoon: Joost Buddingh
Heiligenbergerweg 187, Amersfoort 
T (033) 469 52 08
Open op: maandag en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur.
    
locatie de brinkhorst, uitleenpunt voor Vathorst en 
Hooglanderveen
Contactpersoon: Anne de Feijter
Wageningseberg 43, Amersfoort
T (033) 469 52 07
Open op: dinsdag en donderdag  van 13.30 tot 16.30 uur.

Een hoge hijskraan 
tilde de kantoorunits 
op hun plek.


