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Veel scholen zijn heel blij met het aanbod aan actieve 
buitenlessen en excursies in en om Amersfoort. Prachtige 
lessen waarin kinderen vooral buiten de natuur beleven. Die 
natuurervaringen willen ze de leerlingen niet onthouden! 
Naast deze themalessen en excursies kunnen scholen ook 
gebruik maken van leskisten en materiaalpakketten over 
natuur en duurzaamheid, die in de eigen schoolomgeving  
en/of klas kunnen worden gebruikt. Schrijf je in en laat de 
kinderen de natuur beleven!

Deze brochure van het CNME Amersfoort geef je een overzicht 
van alle natuur- en milieueducatie (NME) voor basisscholen in 
Amersfoort voor het schooljaar 2019-2020.
In één oogopslag zie je in de tabellen achter in de brochure 
welke producten voor jouw groep geschikt zijn. De activiteiten 
waar het CNME niet bij de organisatie betrokken is, staan on-
der ‘Extern verzorgde activiteiten’. Op de digitale NME-gids is 
meer inhoudelijke en organisatorische informatie over de pro-
ducten te vinden: www.nmegids.nl/amersfoort

Veel plezier!

NME-aanbod 
voor 

basisscholen 
2019-2020

Deze NME-wijzer 

geeft informatie over het NME-

aanbod van het CNME voor het 

basisonderwijs, bijvoorbeeld over 

nieuwe producten en de wijze van 

reserveren. Ook een aantal andere 

organisaties heeft een NME-

aanbod voor basisscholen. 

Ook die vind je in deze 

NME-wijzer.
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http://www.nmegids.nl/algemeen/lesaanbod/aanbodzoeken.php?aanbieder=am


Leskisten

Maak leskisten schoon en compleet

In een leskist zit het complete lesmateriaal rond een natuur- of milieuthema in-
clusief de handleiding voor de leerkracht en de werkbladen voor leerlingen. Een 
leskist helpt de leerkracht om interessant onderwijs te geven, waarbij leerlingen 
ervaringen opdoen, zelf of samen onderzoekend bezig zijn. Kortom: het is duidelijk 
anders dan werken vanuit een boekje. De leskist kan worden gebruikt in de directe 
schoolomgeving en/of in de klas. Een aantal seizoensgebonden leskisten lenen wij 
alleen uit in een geschikte periode (bijvoorbeeld de leskist paddenstoelen in de 
herfst en bijen in de zomer). Wil je de leskist met meerdere parallelgroepen gebrui-
ken, dan kan dat. (Uitgezonderd de leskist ‘Braakballen’, daarover lees je verderop 
meer.) Een school met veel parallelgroepen kan leskisten, bij voldoende ruimte in 
het aanbod, twee periodes lenen. Of men kan twee leskisten in dezelfde uitleenperi-
ode lenen. Leerkrachten kunnen zich voorbereiden op een leskist (themales of mate-
riaalpakket) doordat het draaiboek wordt meegestuurd met de herinneringsmail. In 
die mail herinneren wij de leerkracht ook aan data, tijden enz.
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De meeste basisscholen leveren na gebruik de leskisten compleet, schoon en droog 
in. Een enkele keer, voornamelijk met de leskisten ‘Kaas maken’, ‘Watergoochelaar’, 
‘Waterlab’ en Plons de kikker’, is dat niet altijd het geval en moet het CNME veel tijd 
steken in de schoonmaak. Voortaan zullen we de kosten daarvan in rekening brengen. 
Dat is een bedrag van €25,00 Ook komt het voor dat leskisten incompleet worden in-
geleverd. Dan wordt de school gebeld, omdat de leskist weer snel compleet moet zijn 
i.v.m. de volgende uitleen. Elke leerkracht wil graag met een complete leskist aan de 
slag. Het CNME moet soms nieuw materiaal aanschaffen om de leskist aan te vullen. 
Voortaan zal het CNME de kosten verhalen op de school als spullen niet snel worden 
geretourneerd. Gelukkig gaat het meestal goed en houden de meeste leerkrachten 
zich goed aan de afspraken. Dat is heel prettig voor andere leerkrachten, want daar-
door kunnen zij de volledige uitleenperiode gebruik maken van de leskisten.



Themalessen
Themalessen zijn seizoensgebonden buitenlessen op 
Landgoed Schothorst en Natuurboerderij de Brinkhorst 
onder leiding van de leerkracht zelf. 
Voorafgaand aan elke themales organiseert het CNME een 
instructiebijeenkomst. Daarin geeft een medewerker uitleg 
over de les en de organisatie daarvan. Leerkrachten kúnnen 
daar gebruik van maken. In de herinneringsmail voor de les 
staan locatie, datum en tijd van de les en van die instructie. 
De instructie is niet verplicht, je kunt de informatie ook uit 
het draaiboek halen dat toegestuurd is met de herinne-
ringsmail. Ook ontvang je in dat mailtje het draaiboek inclu-
sief werkboekje e.d. Ook hulpouders of natuurouders zijn 
welkom op een instructie. Als je komt voor de les, staat alles 
klaar en kun je gelijk beginnen.

De themalessen van CNME Amersfoort worden binnen 
een tweejarige cyclus per bouw aangeboden. Zo heeft 
bijvoorbeeld een onderbouw (groep 3 en 4) tijdens één 
schooljaar een zomer- en winterthemales en het school-
jaar daarop een lente- en herfstthemales.  In twee school-
jaren komen dus per bouw alle seizoenen aan bod. 
De themales ‘Lotje op de Brinkhorst’ voor groep 1 en 2 staat 
ieder jaar op het programma op Natuurboerderij De Brink-
horst. 
De les ‘Planten’ voor groep 7 en 8 vindt voor de 2e keer in/
bij Het Groene Huis plaats.

Begeleiding bij 
themalessen

Dreigt een les niet door te kunnen gaan, omdat je te weinig 
begeleiders kunt vinden, bel of mail het CNME  en vraag of 
er één of enkele begeleiders beschikbaar zijn. Deze mensen 
vinden het leuk om te doen.  
Het vervoer van de leerlingen moet je wel zelf regelen. Vraag 
ouders al ver van te voren of ze leerlingen kunnen vervoeren 
en begeleiden, bijvoorbeeld aan het begin van het schooljaar.

De themalessen geeft de leerkracht 
zelf! Dat kan door de uitvoerige 

beschrijving in het draaiboek. De 
medewerkers van het CNME zetten alles 

klaar, maar verder regel je alles zelf!
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Groene Schoolpleinen mét bomen
Willen jullie een groener schoolplein? Goed idee! Kinderen 
worden er blij van, bewegen er meer en je hebt een inspirerend 
buitenlokaal. Groene(re) schoolpleinen zorgen voor natuur in de 
stad, zijn een verademing op een hete dag en kunnen beter te-
gen harde regenbuien. 
Ook dit schooljaar organiseren 033Groen en Samenwerkstad 
de Werkplaats Groene Schoolpleinen. Tijdens bijeenkomsten 
ontmoeten startende en meer ervaren scholen en experts elkaar 
rond thema’s als veiligheid, beheer en educatief gebruik. Begin-
nende scholen kunnen ook extra starthulp inkopen. Meer infor-
matie vind je op www.033groen.nl.
Waterschap Vallei en Veluwe, de provincie Utrecht en de ge-
meente Amersfoort ondersteunen de Werkplaats. Ze zetten hun 
kennis in en kunnen helpen het plein te realiseren, bijvoorbeeld 
door bomen te planten. Ook scholen die niet deelnemen aan de 
werkplaats, wel een goed plan hebben en weten hoe ze hun plein 
gaan beheren, kunnen daar gebruik van maken. Mail ons via 
CNMEscholen@amersfoort.nl en dan nemen wij contact op. 

NIEUW

Excursies naar de imker op Landgoed Schothorst
Groep 1/2 en 7/8
De excursies zijn bedoeld voor de groepen die met de leskist ‘Bijen’ of  ‘Marij 
de Bij’ werken. De leerlingen werken in 3 groepen. Terwijl een groepje leer-
lingen de imker bezoekt, zijn de andere leerlingen bezig met allerlei andere 
leuke activiteiten in en bij Het Groene Huis. De leerlingen leren veel over bijen 
door het uitvoeren van opdrachten, een spel, te knutselen e.d. 
Het aantal mogelijke inschrijvingen is beperkt. We zijn namelijk afhankelijk 
van imkers die de excursie op vrijwillige basis mogelijk maken.

Even d’r uit!
Dit is een set opdrachtkaarten voor buiten. Het belang 
van buiten zijn wordt steeds duidelijker: goed voor de 
concentratie, voor de creativiteit en om te bewegen in 
de buitenlucht en om leuk te leren! Er zijn 100 kaarten 
met buitenopdrachten. Ze duren maximaal 15 minuten. 
De kaarten zijn verdeeld over 5 onderwerpen: rekenen, 
taal, techniek, filosoferen en kunst. Er zijn 25 kaarten 
van elk onderwerp. Dus er zit altijd wel een aantal leuke 
geschikte kaarten voor je bij!

Hoe werkt het?
Op elke kaart lees je om welk vakgebied het gaat en 
welk thema wordt uitgelicht. De illustraties en de tekst 
op de kaart vertellen wat de bedoeling is. De uitleg is zo 
kort mogelijk gehouden, zodat je er als leerkracht je ei-
gen draai aan kunt geven. Dit geldt ook voor de aandui-
ding van de groepsgrootte. Je schat zelf in wat het beste 
werkt voor jouw groep: in tweetallen, kleine groepjes, 
klassikaal, zelfstandig of geleid. De meeste kaarten heb-
ben een open einde en geven geen antwoorden op de 
gestelde vragen. Een eventuele verdieping na afloop, 
buiten of binnen, blijft hierdoor mogelijk. Je hebt geen 
voorbereiding nodig.
Je hebt geen of weinig materiaal nodig.
Leen ‘Even d’r uit!’ en probeer een aantal opdrachtkaar-
ten uit. Vanaf nu kun je dus gewoon ‘Even d’r uit!’

Door het CNME 
verzorgde activiteiten
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Zwerfafval vissen
Na een succesvolle pilot, is in 2019 deze gave les over 
zwerfafval in de Amersfoortse grachten in ons aanbod 
opgenomen.
De groepen 7 en 8 kunnen in september en oktober 2019 
en in mei en juni 2020 deel nemen aan een leuke vaarex-
cursie met de Waterlijn, waarbij het onderwerp  zwerfaf-
val is. De leerkracht geeft voor die tijd in de klas een les 
m.b.v. een PowerPoint. Vervolgens worden de handen uit 
de mouwen gestoken en vissen de leerlingen zwerfafval 
uit de Amersfoortse grachten. Meer informatie is te vin-
den op www.hetgroenehuisamersfoort.nl.

Afvalkoffer
Alle groepen
De afvalkoffer voor primair onderwijs, waarmee leerlingen 
op interactieve wijze aan de slag kunnen gaan met het on-
derwerp zwerfafval voorkomen en afval recyclen, is nu een 
jaar op de markt en nieuw in het aanbod van het CNME.
De koffer bevat activiteitenkaarten en materialen voor 
alle groepen in het basisonderwijs en kwam tot stand in 
samenwerking met leerkrachten en medewerkers van 

Natuur & Milieu Educatie-
centra.
De afvalkoffer is ook te 
koop. Je kunt deze bestellen 
voor  €19,95 inclusief BTW 
bij de webshop van Sup-
porter van schoon.

NIEUW

NIEUW

Onderzoekend afvalprikken
Om de bewustwording van de problemen rondom zwerf-
afval op gang te brengen en om het nut en de noodzaak 
in te leren zien van afval scheiden, is er nu de les onderzoe-
kend afvalprikken voor groep 5 t/m 8.
De leerkracht geeft zelf een introductieles via een ge-
downloade Powerpoint. Een gastdocent van Bzzzonder 
Talent kijkt in een vervolgles terug op die les. Daarna gaat 
de groep o.l.v. de gastdocent naar buiten om afval te prik-
ken. Het verzamelde afval wordt onderzocht. Vervolgens 
kan de leerkracht nogmaals vuil gaan grijpen met groepjes 
leerlingen. Na 6 weken komt de gastdocent tijdens een 
korte les terug en bespreekt met de leerlingen wat ze ver-
der hebben gedaan aan het project. Wil je meewerken aan 
een schone wereld? Geef je op via de NMEgids.

Zwerfafval 
Voor een project over zwerfafval kun je vuilgrijpers en 
hesjes lenen bij Het Groene Huis. Mail daarvoor naar 
cnme-scholen@amersfoort.nl
Voor lesmateriaal of informatie over zwerfafval kunt  
u ook terecht bij de stichting ‘Nederland Schoon’  
(www.nederlandschoon.nl).

Actieve lessen tegen zwerfafval

NIEUW
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Lessen rondom het Valleikanaal 
Het Valleikanaal is een ecologische verbinding. Hierdoor 
is het voor dieren een goed leefgebied en kunnen plan-
ten en dieren zich goed verspreiden. Over dit onderwerp 
bieden wij twee lessen aan die je zelf geeft: ‘Mijn beste 
park’ (voor groep 5/6) en ‘Juweel van een paneel’ (voor 
groep 7/8). Leerlingen leren op een aansprekende ma-
nier over de eisen die dieren en planten aan hun leef-
omgeving stellen. Deze lessen zijn geschikt voor scholen 
die in de buurt van het Valleikanaal liggen. Zo’n les geef 
je zelf op het moment dan het je uitkomt. 
De les ‘Mijn Beste Park’ kan ook in een andere groene 
omgeving (park, plantsoen) worden uitgevoerd.

Een ochtend in de middeleeuwen
De les ‘Een ochtend in de middeleeuwen’ is een les op de 
middeleeuwse boerderij op Landgoed Schothorst. De leer-
kracht geeft deze les zelf en krijgt hierbij ondersteuning van 
een begeleider vanuit het CNME. Deze les van 3 uur kost 
€ 145,00 per groep.

Instructie bij lessen
Bij de les ‘ Een ochtend in de middeleeuwen’ is het verplicht 
een keer de instructie gevolgd te hebben. Voor de overige 
lessen geldt dat leerkrachten de instructies mogen volgen. 

Smaaklessen
Nieuwsgierig wat ‘Smaaklessen’ inhoudt? Bekijk het 
nieuwe filmpje over Smaaklessen: Het filmpje staat op 
de site www.smaaklessen.nl samen met informatie 
over de leskisten en over de smaakmissies: excursies 
rond een voedselonderwerp.

Voor alle groepen van de basisschool zijn de leskisten 
‘Smaaklessen’ te leen bij het CNME Amersfoort. In de 
kist zitten meerdere lessen waaruit je kunt kiezen en 
bijna alles dat je daarvoor nodig hebt.
Houd er wel rekening mee dat er extra voorwerk nodig 
is. In de lessen gebruik je bijvoorbeeld ook verse pro-
ducten die vooraf moeten worden gekocht. De bood-
schappenlijst daarvoor staat ook online. Dus met een 
beetje goede wil en wat extra voorbereidingstijd kun 
je de kinderen een mooie les geven en echte smaken 
laten beleven. 
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https://www.smaaklessen.nl/nl/smaaklessen/Bekijk-het-lesmateriaal/Smaaklessen.htm


Boerderijeducatie 
Op vrijwel alle scholen werken de kleutergroepen aan een boerde-
rijproject. Natuurlijk leuk voor in het voorjaar. Maar wist je dat er 
vrijwel altijd kalfjes op de boerderij zijn? Het is een belevenis om met 
de kleuters een melkveebedrijf te bezoeken! De helft van de groep 

krijgt een rondleiding op hun 
niveau. De andere kinderen 
gaan in groepjes spelletjes 
doen en de boer helpen. Niets 
is er leuker dan op een echte 
boerderij spelen! Dit bezoek 
aan de boerderij van anderhalf 
uur kost € 125,00 per groep. 

De boerderijlessen voor groep 3/4 en die voor groep 5/6, zijn gemaakt 
vanuit de didactiek Verhalend Ontwerpen. De leerkracht brengt een 
verhaal in de klas en de leerlingen gaan hiermee aan de slag. Voor 
groep 3/4 gaat het verhaal over de ‘Winkel van boerin Brenda’ en 
groep 5/6 hoort alles over ‘Boer Teun krijgt een brief’. Het belevend 
leren staat centraal: de kinderen leren op school al veel over het boe-
renleven, maar gaan daarna naar de boerderij om zelf mee te werken. 
Via allerlei klusjes ontdekken de leerlingen wat er allemaal bij komt 
kijken om boer te zijn, bijvoorbeeld bij het melken van koeien. De les-
sen, die anderhalf uur duren, kosten € 125,00 per groep.

Voorafgaand aan het maken van kaas in de klas, met behulp van de 
leskist ‘Kaas maken’ in groep 7 of 8, kun je op excursie naar een melk-
veehouderij, zodat de leerlingen kunnen zien waar de melk voor hun 
kaas vandaan komt. De boer laat de leerlingen het bedrijf zien, de 
kinderen kunnen vragen stellen en zijn actief bezig op de boerderij. 
Tevens krijgt de leerkracht de melk mee, waarmee de leerlingen  
6 kaasjes gaan maken. Dat alles voor de prijs van € 90,00

Wij raden aan om de leskist ‘kaas maken’ zo mogelijk kort na de ex-
cursie in te plannen. Het werken met de leskist ‘Kaas maken’ vereist 
dat je werkt met schone materialen. Het goed reinigen van alle spul-
len voor en na het gebruik kost tijd. Ook het maken van de kaasjes 
vraagt een paar uur. Hulp van één of twee begeleiders is aan te raden.

Leskist Braakballen 
Braakballen pluizen is echt heel leuk, maar 
braakballen zijn schaars. Vanaf dit school-
jaar is een leskist Braakballen daarom nog 
maar door 1 groep per uitleenperiode te 
gebruiken. Je krijgt dan 1 braakbal per 2 
leerlingen.  Wil je met meerdere groepen 
reserveer dan meerdere kisten of kies voor 
een tweede uitleenperiode.

Het Groene Huis als jouw leslokaal 
Wil je als leerkracht een eigen natuurles geven 
op Landgoed Schothorst en daarbij gebruik 
maken van het leslokaal van Het Groene Huis? 
Dat kan! Je kunt dan zelfs allerlei materialen le-
nen. Een leslocatie in de natuur! Dat kan zonder 
kosten. Dat valt binnen het abonnement van 
de A- en de B-Scholen. Het spreekt voor zich dat 
er natuurlijk wel afstemming nodig is over het 
gebruik, de datum en de tijden, want soms zijn 
de lokalen verhuurd of zijn de lokalen in gebruik 
voor één van de vele themalessen. Wil je gebruik 
maken van een leslokaal in Het Groene Huis? 
Neem dan telefonisch contact op: 033 4695200

Niets is er leuker 
dan op een echte 
boerderij spelen!

9



Extern verzorgde
activiteiten

Naar de imker Stadsboerderij ‘De Vosheuvel’
Voor een bezoek aan de imker op Stadsboerderij ‘De Vosheu-
vel’ kan ingeschreven worden door groepen 7 en 8 die wer-
ken met de leskist ‘Bijen groep 7/8’. Tijdens de excursie op 
Stadsboerderij De Vosheuvel bezoeken groepjes leerlingen 
om de beurt de imker. De andere groepjes kijken dan rond 
op de boerderij en doen eventueel andere activiteiten.

Gastles Dierenbescherming
De Dierenbescherming vindt het belangrijk dat kinderen 
op een respectvolle manier met dieren omgaan en biedt 
daarom gratis gastlessen aan. Tijdens een gastles spelen 
de kinderen het Dierenbeschermersspel, waarin de rela-
ties tussen mens, dier en dierenwelzijn centraal staan. De 
gastles duurt 1 à 1,5 uur en is geschikt voor groep 4 t/m 
groep 8. Voor het spelen van het spel is een digibord met 
internetverbinding nodig. Wil je meer informatie over de 
gastlessen van de Dierenbescherming of direct een gastles 
inplannen? Stuur dan een mail met jouw contactgege-
vens en een eventuele voorkeursdatum plus tijdstip naar 
scholenvoorlichting@dierenbescherming.nl of schrijf je in 
via de digitale NMEgids en het CNME stuurt uw aanvraag 
door. De Dierenbescherming neemt contact met jou op!

NME-partners
Het aanbod van al onze NME-partners vind je op de website 
www.hetgroenehuisamersfoort.nl onder  ‘Educatie’ en ver-
volgens onder ‘NME-partners’. Hieronder staat een deel van 
dit aanbod.

Schoolprojecten/gastlessen 
Wil je als school een project doen over een onderwerp dat 
valt onder natuur- en milieueducatie, dan kun je ons bellen 
of mailen en kunnen wij je adviseren. Wij hebben wellicht 
ideeën en materialen waardoor jullie schoolproject nog 
beter uit de verf komt. Misschien weten wij iemand die een 
gastles kan geven.  

Materiaalpakketten
Een materiaalpakket is een compleet product, waar de leer-
lingen veel plezier aan zullen beleven. Het gaat om beleven, 
verwonderen, ontdekken, samenwerken en zelf doen! Het 
bestaat uit (levend) materiaal en een compleet draaiboek, 
inclusief werkbladen, achtergrondinformatie e.d. Je kunt er zo 
mee aan de slag!
Na het bestellen van materiaalpakketten wordt de school 
daar eigenaar van. Een uitzondering daarop is het materiaal 
van ‘vlinders in de klas’, de vlinderkooi en dergelijke moeten 
na gebruik door de school teruggebracht worden naar het 
CNME Amersfoort in Het Groene Huis. Let op dat je de mate-
riaalpakketten, als die op school zijn, goed bekijkt. De meeste 
pakketten bevatten levend materiaal en hebben verzorging 
nodig. Dat is noodzakelijk, anders verleppen de kruiden-
plantjes, gaan de rupsen dood of gaat het niet goed met het 
champignonpakket.
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Waterschap Vallei en Eem 
Heb je belangstelling voor een excursie naar de afvalwater-
zuivering, dan kun je contact opnemen via de site van het 
Waterschap Vallei en Eem. De excursie regel je dus zelf door 
in te schrijven op hun site en dus niet via het CNME.
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Stadsboerderij ‘De Vosheuvel’
De stadsboerderij biedt het ‘Boertjespad’ en de les 
‘Pronkepauw’ aan. Voor beide lessen kun je via de di-
gitale NME-gids een datum en tijd reserveren. Deze 
lessen kosten €25,00 en worden door Stadsboerderij 
de Vosheuvel met de school verrekend. De organisatie 
van de lessen is in handen van de stadsboerderij. Het 
CNME geeft je aanmeldingen/inschrijvingen door. Voor 
het wijzigen van datum of tijd en voor vragen over 
deze lessen, neem je contact op met de stadsboerderij: 
www.devosheuvel.nl

IVN Natuuroudercursus
Na de zomervakantie geeft het IVN, op woensdagochten-
den, voor de 4e keer deze succesvolle cursus in en om Het 
Groene Huis. Kun jij hulp gebruiken van (groot)ouders voor 
het begeleiden van kinderen bij natuuractiviteiten? Maak 
dan vanuit school reclame voor deze praktische én inspire-
rende cursus.
Tip: Er zijn scholen die de cursus (van enkele tientjes) voor 
ouders betalen. Je krijgt er enthousiaste hulpouders voor 
terug die houden van de natuur en hebben geleerd een 
groepje leerlingen bij natuuractiviteiten te begeleiden. 
Meer informatie: www.ivn.nl

Excursie Groentour ROVA
ROVA biedt ook in het schooljaar 2019/2020 de Groen-
tour, het gloednieuwe gratis educatieprogramma voor 
groep 6, 7, 8 over milieu en grondstoffen. Tijdens het 
programma, dat zich afspeelt op locatie bij ROVA, ma-
ken kinderen kennis met de wereld van grondstoffen 
en dat het belangrijk is om hier zuinig mee om te gaan. 
Het programma bestaat uit één dagdeel op locatie bij 
ROVA in Amersfoort. Klassen worden van school opge-
haald en teruggebracht door de spetterende Groenbus 
en deelname aan de Groentour is kosteloos. 
Wil je meer weten over de Groentour van ROVA, of wil 
je zich nu alvast inschrijven? Dat kan! Kijk voor meer 
informatie op www.rova.nl/groentour.
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Project MOOI?! GROEN!
Dit project voor basisscholen heeft als doel school 
en wijk te verbinden, met het verbindende thema 
duurzaamheid.
Van oktober tot maart werkt je school in het 
onderwijsproject MOOI?! GROEN aan de thema’s 
duurzaamheid, burgerschap en sociale cohesie.
Op basis van het startverhaal ‘Oma Jettie heeft 
er genoeg van’ maken leerlingen kennis met 
organisaties in de eigen wijk, in 2 ontmoetingen per 
maand. De kracht van MOOI?! is dat elke maand een 
nieuwe organisatie wordt bezocht én uitgenodigd.
Het bijzondere van MOOI?! is dat leerlingen zelf 
verzinnen hoe deze kennismakingen vorm krijgen. 
Suggesties: opzetten ruilboekenkast, bezoek 
kringloopwinkel, voorlichting over en opruimen 
van vuurwerk, scheiden van afval, bezoek aan 
een supermarkt, voorlichting over Greenpeace, 
meedoen aan warme-truien-dag, inzet leskisten 
over zwerfafvalprojecten en leskisten van het CNME, 
bezoek aan de ROVA. Ook beschrijven en tekenen 
leerlingen in door de school zwervende schets - en 
schrijfboeken wat er in het project gebeurt. Het 
project MOOI?! wordt afgesloten met de officiële 
presentatie van een schoolboek, kalender of poster.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Ingrid ter Haar: ingridterhaar1@gmail.com Telefoon: 
06-23417779

Een bosuitje
Een heerlijk avontuur voor de hele klas
Een dagje naar het bos is een heerlijk en leerzaam avontuur 
voor de hele klas. Waar kan je immers meer over de 
natuur leren dan midden in die natuur? In de bossen rond 
Amersfoort, zijn volop avonturen te beleven en nieuwe 
dingen te ontdekken.
Een getrainde begeleider van Natuur is een Feest of 
Natuurwijs geeft de kinderen een dag om nooit meer te 
vergeten. Zelf ontdekken en buiten plezier hebben, staan 
voorop.
Programma’s
Natuurwijs is gespecialiseerd in educatieve programma’s. 
Dit programma wordt samengesteld in overleg met de 
leerkracht en aangepast op het terrein waar je naar toe wilt 
gaan. Natuurlessen in en om de school zijn ook mogelijk.
Natuur is een Feest biedt drie meer recreatieve programma’s 
aan. Voor groep 1 t/m 4: De toverdokter en De Schat van de 
Zeerover. Voor groep 5 t/m 8: Oervolk/Stoervolk. 
Voor een uitgebreide beschrijving van de programma’s kunt 
u terecht op: www.natuurwijs.nl of www.natuuriseenfeest.nl 
Prijzen
De prijzen van de bosuitjes en schoolreisjes zijn vanaf €195,- 
per klas. 
Vervoer
Scholen regelen het vervoer zelf. Alle locaties zijn dichtbij 
Amersfoort, dus een school kan zelf kiezen of ze een bus 
huren of ouders vragen om te halen en te brengen. Eten en 
drinken zit niet bij de prijs in, maar op een aantal locaties is 
er wel de mogelijkheid om dit te laten verzorgen.
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Gastlessen WNF
We weten het allemaal; de jeugd heeft de toekomst! Door hen op een speelse maar doeltreffende 
manier te informeren over diverse natuur en milieu-onderwerpen wil het WNF er samen met de 
leerkracht voor zorgen dat ze vanuit een intrinsieke motivatie hun steentje bijdragen aan een 
gezondere leefomgeving voor zowel mens als dier. Als stap in het bewustwordingsproces biedt het 
WNF in schooljaar 2019/2020 twee zéér interessante en actuele onderwerpen aan: “de plastic soep” 
en de iconische en grootste katachtige op onze planeet, de tijger!
De gastlessen zijn geschikt voor groep 5 t/m 8 en duren ieder ca. 90 minuten. Uiteraard zitten wij 
niet stil en zijn dan ook hard bezig met het ontwikkelen van lessen over nog een aantal andere on-
derwerpen die wij gedurende het jaar via de CNME-nieuwsbrief bekendmaken. Wil je meer informa-
tie over de gastlessen van het WWF of direct een gastles inplannen? Stuur dan een mail met jouw 
contactgegevens en wij nemen dan op korte termijn contact met je op! Namens de  gastdocenten 
voor het WWF regio Amersfoort, hopelijk tot snel!  
Meer informatie: amersfoort@wnfregioteam.nl

Lieveheersbeestjesproject 
Lieveheersbeestjes zijn een beetje ‘aaibaar’. Kinderen durven 
deze bolronde kevertjes wel op te pakken en daarom zijn 
ze uitermate geschikt voor een telproject op schoolpleinen. 
In het voorjaar van 2020 willen we voor de vierde keer met 
schoolkinderen naar keverstippen kijken.
De IVN-afdeling in Amersfoort organiseert dit project 
over lieveheersbeestjes. Mei is de meest geschikte periode 
om lieveheersbeestjes te tellen. Dankzij de stijgende 
temperaturen worden de kevertjes in deze maand echt 
actief. Ze leggen eitjes, zodat je eind mei – begin juni niet 
alleen volwassen kevers kunt vinden, maar ook larven en 
poppen. 
We hebben intussen op twaalf verschillende scholen 
lieveheersbeestjes geteld en gedetermineerd. Maar 
Amersfoort heeft vijfenvijftig basisscholen. We willen graag 
alle Amersfoortse scholen de kans geven om met groep 4/5 
mee te doen aan ons lieveheersbeestjesproject.
De werkgroep lieveheersbeestjes van de IVN-afdeling 
Amersfoort zorgt voor een gastdocent, in nauwe 
samenwerking met eventuele natuurouders van de school. 

Een van de begeleiders vertelt kort over leefwijze van 
lieveheersbeestjes en over de werkwijze bij de telling. 
Vervolgens gaan de leerlingen naar buiten en dan vangen 
ze in kleine loeppotjes een lieveheersbeestje. Meestal 
verzamelen we kevers op het schoolplein; bij scholen met 
een kale tegelvloer zoeken we een plantsoentje in de buurt. 
Vervolgens worden de gevangen kevertjes in het klaslokaal 
goed bekeken en met een zoekkaart op naam gebracht. De 
gastles duurt ongeveer anderhalf uur.
Basisscholen die willen meedoen, kunnen zich opgeven via 
de NME gids.
Meer informatie www.hetgroenehuisamersfoort.nl
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Zo werkt het reserveren De werkwijze
Sommige scholen (de A-scholen) bieden bepaalde acti-
viteiten weloverwogen aan. Zij hebben een leerlijn ge-
maakt waarbij de producten aansluiten op hun methode 
of bij hun projecten/thema’s. Zij moeten er zeker van 
zijn dat zij die producten daadwerkelijk kunnen inzetten. 
Daarom mogen deze scholen eerder reserveren namelijk 
vanaf 6 mei. Over deze scholen, de A-scholen,  lees je 
meer op pagina 17.

De andere scholen mogen reserveren vanaf 3 juni.

Hierna lees je eerst wat degene die de NME op school 
coördineert moet doen. Meestal is dat een persoon die de 
reserveringen voor de hele school maakt.
Daarna staat er wat de leerkrachten moeten doen. Zij 
moeten duidelijk aangeven wat ze wanneer zouden wil-
len hebben en geven dat door aan degene die reserveert.

De A-scholen mogen reserveren vanaf 6 mei.  Alle andere scholen  vanaf 3 juni.

voor de NME coördinator/contactpersoon
•  Geef alle collega’s een papieren inschrijfformulier. En geef hen 

deze NME-wijzer of wijs alle leerkrachten op deze NME-wijzer 
die u digitaal ontvangen heeft en doorgestuurd heeft aan alle 
leerkrachten.

•  Op het inschrijfformulier geven zij aan welke NME-producten 
zij in 2019-2020 voor hun groep willen gebruiken. Hierbij 
vermelden zij duidelijk welke dagen of tijden de voorkeur 
hebben. 

•  Verzamel alle papieren inschrijfformulieren van jouw collega’s 
(spreek vooraf een datum af).

•  Blijkt dat in de loop van het jaar nog behoefte is aan het 
reserveren van meer producten of dat je een uitleenperiode of 
een lesdatum wilt wijzigen, dan kan dat. Bij de excursies die 
vallen onder ‘Boerderijeducatie’ kan de les kosteloos afgezegd 
of verzet worden tot 3 weken voor de lesdatum. Anders betaal 
je toch het volle bedrag. Bij ‘Een ochtend in de middeleeuwen’ 
kan tot 4 weken voor de lesdatum de les verzet of afgezegd 
worden. Zeg je de les af van 4 weken voor de les tot een week 
voor de les, dan betaal je de helft. Zeg je binnen 7 dagen voor 
de les af, dan ben je alle kosten verschuldigd. Zeg je binnen 7 
dagen voor de vaarexcursie ‘zwerfafvalvissen’ af, dan wordt 
€100,00 in rekening gebracht.

•  Houd bij het plaatsen van de bestelling rekening met: 
projectweken, studiedagen, carnaval, feestdagen, vakanties 
etc.  Bedenk ook op welke dagen de school op ouders als 
begeleiding kan rekenen. 

•  Kijk of het product dat een leerkracht heeft aangekruist,  
past bij het niveau van de groep. 
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•  Laat parallelgroepen een leskist samen gebruiken in één 
periode. Dat geldt niet voor de les Braakballen (zie pag. 
13). Noteer bij de reservering in de digitale NME-gids 
in het vakje ‘opmerkingen’ met hoeveel groepen u met 
met de leskist gaat werken. 

•  Nu ga je de gegevens invoeren in de computer. Volg de 
stappen van de digitale NME-gids en plaats daarna voor 
de hele school de bestelling op de digitale NME-gids. 
Hiervoor heb je een gebruiksnaam met wachtwoord 
gekregen (vergeten? Bel even het CNME). 

•  Controleer eerst de schoolgegevens: adres, 
contactpersonen, e-mailadressen, groepen, leerkrachten, 
aantal leerlingen, natuuronderwijsmethode, 
schooltijden (incl. vrije dagen), enz. Heeft de school 
meerdere locaties, dan moet je alle locaties invoeren en 
per locatie de groepen die daar zitten invoeren.

•  Als nog niet bekend is welke leerkrachten in het nieuwe 
schooljaar voor de groepen staan, voer dan de neutrale 
naam ‘leerkracht groep 1’ of ‘leerkracht groep 2’ enz. 
in. Voer zodra de namen van de leerkrachten voor de 
groepen bekend zijn de juiste gegevens in.

•  Lestijden themalessen: i.v.m. parkeerdrukte van fietsen 
en auto’s en vanwege het weer op orde brengen van 
de materialen, zijn de begin- en eindtijden niet altijd 
hetzelfde. Houd rekening met de genoemde tijden. Kies 
een datum en lestijd uit die geschikt voor jullie is en past 
binnen jullie rooster.

•  Print in de eerste schoolweek na de zomervakantie het 
rooster voor alle leerkrachten uit, dit heet in de NME-
gids ‘het besteloverzicht’. Kopieer die besteloverzichten, 
arceer de reserveringen voor elke groep op een nieuwe 
kopie en deel die overzichten uit. De leerkrachten zullen 
die gegevens over moeten nemen in hun agenda’s.

Natuurlijk is het altijd mogelijk contact op te nemen met 
het CNME (telefonisch en per e-mail) voor ondersteuning.

•  Bekijk de NME producten in deze NME-wijzer 2019-2020 voor je 
groep. 

•  Kijk voor meer uitleg over de producten op  
www.nmegids.nl/amersfoort. Voor deze manier van raadplegen 
is geen gebruikersnaam of wachtwoord nodig. Iedereen kan van 
deze functies gebruikmaken.

•  Maak je keuze, maar denk eerst aan het volgende: 
 -  Bedenk dat je bij bepaalde activiteiten begeleiding nodig 

heeft. Op welke dagen kun je begeleiding regelen? 
 -  Kijk goed dat de producten die je kiest, passen bij het niveau 

van je groep. Bijvoorbeeld: Een themales voor groep 5/6 is 
niet geschikt voor een andere groep!

 -  Wil je een materiaalpakket champignons (op een grote 
paddenstoel), shiitake (wat een gezwam), de Vlijtige Liesjes 
of vlinders in de klas of zaden om te zaaien voor je groep 
bestellen, terwijl dat pakket eigenlijk voor een andere 
doelgroep is, dan kun je die toch wel bestellen. Houd er  dan 
rekening mee dat het draaiboek (de handleiding) niet aansluit 
op het niveau van je groep.

•  Vul dan de gekozen NME-producten op het papieren 
‘inschrijfformulier NME-wijzer 2019-2020’ in. Geef vooral 
ook voorkeursdag, tijd of periode op! Met die gegevens kan 
de coördinator van je school zo goed mogelijk de producten 
reserveren. 

•  Let bij het inplannen van de themalessen op de lestijden. Kan je 
niet om 9.00 uur aanwezig zijn, kies dan een les met een latere 
starttijd. Houd ook rekening met de andere lessen die je boekt. 
Let op de lunchpauzetijd van de leerlingen en de eindtijd van de 
themales i.v.m. het teruggaan naar school.

•  Lever het ingevulde inschrijfformulier voor de afgesproken  
datum in bij de NME-coördinator van je school. 

•  De NME-coördinator verzamelt van alle leerkrachten deze 
formulieren en plaatst in één keer de bestelling via de digitale 
NME-gids. 

 

voor elke leerkracht
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 Op naar de sloot. 
We zijn benieuwd 
wat daarin leeft!

Halen en brengen 
van materiaal

16

Alle leskisten en materiaal-pakketten moeten door de school 
gehaald worden in Het Groene Huis. Na afloop van de uit-
leenperiode moeten de leskisten en het materiaalpakket 
‘Vlinders in de klas’ gecontroleerd en schoon daar ook worden 
teruggebracht. 

Tips voor het organiseren van het halen en brengen van het 
materiaal
•  Als één persoon (bijvoorbeeld de NME-contactpersoon of 

NME-coördinator) de totale bestellijst van de locatie in de 
gaten houdt en het transport regelt, helpt dat bij de effi-
ciëntie van de logistiek.  

•  Door één persoon alle materialen tegelijkertijd te laten 
vervoeren, scheelt dat veel werk. Dan hoeven niet meer-
dere leerkrachten of ouders materiaal te halen. 

•  Per uitleenperiode kan een ander persoon gevraagd wor-
den om te rijden. Zo worden lasten gedeeld. Maar er kan 
ook gekozen worden om het door één persoon te laten 
doen gedurende het hele schooljaar. 

•  Afhankelijk van de hoeveelheid materiaal, is het soms no-
dig een auto te gebruiken met veel laadruimte. Men kan 
bij het CNME informeren naar het volume per keer. 

•  Een milieuvriendelijke en goedkope oplossing is het inhu-
ren van een fietskoerier. 



Themalessen en leskisten voor A-, B-,C-scholen
A-scholen

Een A-school vindt NME belangrijk en profileert zich door 
natuurlessen, projecten en soms zelfs met een groen school-
plein. Een A-school is zich bewust van de keuzes op het ge-
bied van duurzaamheid.
NME-scholen zijn op een gestructureerde manier bezig met 
NME. Zij hebben een NME-plan en een doorlopende leerlijn. 
Daar zijn scholen mee gestart nadat één leerkracht de NME-
coördinatorencursus heeft gevolgd.

Het grote voordeel is dat A-scholen met voorrang mogen 
reserveren. Zo is gegarandeerd dat ze kunnen doen wat ze in 
hun leerlijn, hun vastgestelde programma, hebben gezet.
De nieuwste en populairste producten gaan over het alge-
meen naar de A-scholen.
Er is geen limiet aan het aantal te reserveren producten.

Wij merken dat het verstandig is om twee NME-coördinato-
ren op een school te hebben. Als één de school verlaat (pensi-
oen, verhuizing naar een andere school) heeft de school ten-
minste nog een NME-coördinator en behoudt de school de 
A-status. Tevens is het natuurlijk prettig om er als coördinator 
niet alleen voor te staan, maar te kunnen overleggen.

Ook A-school worden? 
Volg dan de NME-coördinatorencursus. Wat houdt de 
cursus in? We bespreken het doel van NME, het nut van 
een NME-plan en een leerlijn. De vernieuwde cursus 
duurt 3 x 2 uur. De deelnemers maken in eigen tijd een 
NME-plan en de planning waarin staat wat de school 
jaarlijks aan NME doet en wanneer ze wat willen gaan 
aanpakken.

Als jouw school ook eerder wil reserveren om zeker te 
zijn dat je de producten die je graag wilt doen beschik-
baar zijn, geef dan jouw belangstelling voor de cursus 
door. Als er voldoende deelnemers zijn, organiseren wij 
een nieuwe NME-coördinatorencursus. De cursisten wer-
ken  op hun school aan een versteviging van de positie 
van NME. De cursus kost € 80,00 en vraagt 6 uur cursus-
tijd. Daarnaast moet de cursist nog tijd investeren in het 
maken van een NME-plan. Daarvoor krijgen de deelne-
mers een format die ze kunnen invullen en aanpassen.

•  Als je al A-school bent, zou je er wellicht een nieuwe 
NME-coördinator bij willen hebben, zodat je samen 
de kar kunt trekken.

•  Houdt er rekening mee dat de A-status gebonden is 
aan een opgeleide NME-coördinator, dus als de hui-
dige NME-coördinator naar een andere school ver-
trekt of met pensioen gaat, vervalt de A-status. Blijf 
A-school en laat in dat geval een collega de cursus vol-
gen. Een ander voordeel van het opnieuw volgen van 
de cursus door een andere leerkracht van je school 
is dat jouw school werkt aan actualisering van jullie 
NME-plan.
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Samen buiten zijn  
in de natuur!  

Spelen is leren!

C-scholen
Scholen die maximaal 2 leskisten en geen themalessen reserveren, 
zien wij als een C-school. Zij betalen geen abonnementskosten per 
groep. Wel betalen zij voor het reserveren van één leskist €20,00 
of voor 2 leskisten €40,00. Een leskist kan een C-school niet langer 
dan 1 periode lenen. Wel mogen zij betaalde producten reserveren, 
zoals bijvoorbeeld de les ‘Een ochtend in de middeleeuwen’ of  een 
les op een boerderij.

Kosten A- en B-scholen
Het abonnementsbedrag voor A- en B-scholen is € 10,00 per 
groep per jaar. Dat is onafhankelijk van het aantal reserveringen. 
Daarvoor kun je dus onbeperkt leskisten en thema-lessen voor je 
school reserveren. 
De rekening voor de abonnementskosten en de kosten van de 
betaalde producten ontvangt de school aan het begin van het 
volgende schooljaar.
De kosten van ‘Boertjespad’ en ‘Pronkenpauw, hoe staan je ogen 
nou?’ verrekent de school met de Stadsboerderij de Vosheuvel.
De boerderijeducatielessen worden gelijktijdig met de andere 
producten van het CNME in rekening gebracht. 

Een school waar niemand de NME-coördinatorcursus heeft 
gevolgd, noemen we een B-school. Zo een school heeft meestal 
geen NME-plan en geen leerlijn opgesteld i.s.m. het CNME. Een 
maand later dan de A-scholen, mogen de B-scholen reserveren. Er 
is geen limiet in het aantal te reserveren producten.

B-scholen
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Kleuterbouw
Activiteiten Categorie Kosten

Afvalkoffer NIEUW leskist
Alles voor een pannenkoek leskist
Bodem.nu leskist
Droppie water leskist
Ikzelf leskist
Marij de Bij leskist
Met kabouters het jaar rond leskist
Mooi zo! leskist
Smaaklessen leskist
Vierseizoenenspel leskist
Even d’r uit! NIEUW opdrachtkaarten
Kabouterpad (herfst) themales Schothorst
Eendenpad (lente) themales Schothorst
Lotje van de Brinkhorst (lente) themales Brinkhorst
Op een grote paddenstoel materiaalpakket 28-10-2019 €    6,00
Vogelrestaurant materiaalpakket 13-1-2020 €  40,00

Vogelrestaurant aanvulpakket €  25,00
Overige activiteiten CNME                                 
Excursie bij de leskist ‘Marij de Bij’ Imker Schothorst 

CNME Amersfoort
Met de kleuters naar de boerderij boerderijeducatie € 125,00
Extern verzorgde activiteiten                         Aanbieder/mailadres
Boertjespad Stadsboerderij de Vosheuvel € 25,00
Pronkepauw, hoe staan je ogen nou? Stadsboerderij de Vosheuvel € 25,00
Bosuitje schoolklassen info@natuurwijs.nl

info@natuuriseenfeest.nl €
vanaf

195,00
 

Het vervoer van de leskisten en materiaalpakketten moet de school zelf regelen.  
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Onderbouw
Activiteiten Categorie Kosten

Afvalkoffer NIEUW leskist
Alles voor een pannenkoek leskist
Bodemgespuis en kriebeldiertjes leskist
De verdwaalde boom leskist
Ik zie, ik hoor, wat jij niet ruikt leskist
Kikker op avontuur leskist (techniek)
Kleding van dieren leskist
Koos Konijn leskist
Slakken leskist
Smaaklessen leskist
Stippenspel leskist
Voeding en Bewegen leskist
Wat leeft er in de sloot leskist
Zwervend afval leskist
Even d’r uit! NIEUW opdrachtkaarten
Vrolijke kleuren (zomer) themales Schothorst
Egel en zijn winterslaap (winter) themales Schothorst
Vlinders in de klas materiaalpakket 3-6-2020 € 24,00
Zaden om te zaaien materiaalpakket 2-3-2020 € 28,00
Overige activiteiten CNME                                                                                    
De winkel van Boerin Brenda boerderijeducatie € 125,00
Extern verzorgde activiteiten                             Aanbieder/mailadres
Boertjespad Stadsboerderij de Vosheuvel € 25,00
Pronkepauw, hoe staan je ogen nou? Stadsboerderij de Vosheuvel € 25,00
Bosuitje schoolklassen info@natuurwijs.nl

info@natuuriseenfeest.nl €
vanaf

195,00

Gastles dierenbescherming scholenvoorlichting@dierenbescherming.nl
Lieveheersbeestjesproject Groep 4 keesdeheer@kpnmail.nl

Het vervoer van 

de leskisten en 

materiaalpakketten 

moet de school zelf 

regelen.  

20



Activiteiten Categorie Kosten

Afvalkoffer NIEUW leskist
Alles voor een pannenkoek leskist
Bodemgespuis en kriebeldiertjes leskist
De verdwaalde boom leskist
Ik zie, ik hoor, wat jij niet ruikt leskist
Kikker op avontuur leskist (techniek)
Kleding van dieren leskist
Koos Konijn leskist
Slakken leskist
Smaaklessen leskist
Stippenspel leskist
Voeding en Bewegen leskist
Wat leeft er in de sloot leskist
Zwervend afval leskist
Even d’r uit! NIEUW opdrachtkaarten
Vrolijke kleuren (zomer) themales Schothorst
Egel en zijn winterslaap (winter) themales Schothorst
Vlinders in de klas materiaalpakket 3-6-2020 € 24,00
Zaden om te zaaien materiaalpakket 2-3-2020 € 28,00
Overige activiteiten CNME                                                                                    
De winkel van Boerin Brenda boerderijeducatie € 125,00
Extern verzorgde activiteiten                             Aanbieder/mailadres
Boertjespad Stadsboerderij de Vosheuvel € 25,00
Pronkepauw, hoe staan je ogen nou? Stadsboerderij de Vosheuvel € 25,00
Bosuitje schoolklassen info@natuurwijs.nl

info@natuuriseenfeest.nl €
vanaf

195,00

Gastles dierenbescherming scholenvoorlichting@dierenbescherming.nl
Lieveheersbeestjesproject Groep 4 keesdeheer@kpnmail.nl

Middenbouw Categorie Kosten

Afval, dat gooi je niet zomaar weg! leskist
Afvalkoffer NIEUW leskist
Vraag het de Natuur! Biomimicry leskist
Bodemdieren: kijk eens goed leskist
Bomen en knoppen (met takken) leskist
Bomen en vruchten leskist
Bomen observeren leskist
Braakballen leskist
Diersporen leskist
Dorstlessen leskist
Het weerbericht leskist
Oud papier wordt nieuw papier leskist
Smaaklessen leskist
Stippenspel leskist
Voeding en Bewegen leskist
Watergoochelaar leskist (techniek)
Waterslak zoekt woonruimte leskist
Zwervend afval leskist
Even d’r uit! NIEUW opdrachtkaarten
Voedselketens (lente) themales Schothorst
Opruimers (herfst) themales Schothorst
Vlijtig Liesje materiaalpakket 3-6-2020 € 15,00
Wat een gezwam (shiitake) materiaalpakket 28-10-2019 € 6,00
Overige activiteiten CNME Locatie
Onderzoekend afval prikken NIEUW Op school
Mijn beste Park Eigen les in een park bij school
Een ochtend in de middeleeuwen Middeleeuwse boerderij 

Schothorst
€ 145,00

Boer Teun krijgt een brief
(boerderijeducatie)

Op een boerderij € 125,00

Extern verzorgde activiteiten                            Aanbieder
Gastles dierenbescherming scholenvoorlichting@dierenbescherming.nl
Bosuitje schoolklassen info@natuurwijs.nl

info@natuuriseenfeest.nl €
vanaf

195,00
lieveheersbeestjesproject Groep 5 keesdeheer@kpnmail.nl
Gastles Wereld Natuur Fonds amersfoort@wnfregioteam.nl
Groentour groep 6 www.rova.nl/groentour 

Het vervoer van de leskisten en materiaalpakketten moet de school zelf regelen.  

Middenbouw
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Bovenbouw
Bovenbouw Categorie Kosten

Afval, dat gooi je niet zomaar weg! leskist
Afvalkoffer NIEUW leskist
Bijen leskist
Bomen en knoppen (met takken) leskist
Bomen observeren leskist
Bomen en vruchten leskist
Energiek leskist
Het waterlab Leskist (techniek)
Kaas maken leskist
Ons klimaat leskist
Oud papier wordt nieuw papier leskist
Paddenstoelen leskist
Pissenbedden: waarom daar? leskist
Plasticsoep is linke soep leskist
Smaaklessen leskist
Stippenspel leskist
Vogels leskist
Zwervend afval leskist
Even d’r uit! NIEUW opdrachtkaarten
Zaden op reis (zomer) themales Schothorst
Planten (na de zomer) themales Schothorst
Over Winteren (winter) themales Schothorst
De kracht van kruiden materiaalpakket 17-9-2019 € 35,00
Overige activiteiten CNME Locatie
Zwerfafval vissen NIEUW Vaarexcursie grachten Amersfoort
Onderzoekend afval prikken NIEUW Op school
Juweel van een paneel (Valleikanaal) Langs Valleikanaal
Excursie/les bij de leskist ‘Bijen’ Imker Schothorst en CNME Amersfoort
Excursie naar de boerderij als  
voorbereiding op de leskist ‘Kaas maken’

Op een boerderij € 90,00

Extern verzorgde activiteiten                            Aanbieder
Bosuitje schoolklassen info@natuurwijs.nl

info@natuuriseenfeest.nl €
vanaf

195,00
Excursie afvalwaterzuivering Waterschap Vallei en Veluwe

www.vallei-veluwe.nl/reserveren
Excursie bij de leskist ‘Bijen’ Imker Vosheuvel
Gastles dierenbescherming scholenvoorlichting@dierenbescherming.nl
Gastles Wereld Natuur Fonds NIEUW amersfoort@wnfregioteam.nl
Groentour www.rova.nl/groentour

Het vervoer van de leskisten en materiaalpakketten moet de school zelf regelen.  
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Contactgegevens

Wilt je je 
aanmelden voor de 

nieuwsbrief?  
Dit kan op de website

hetgroenehuisamersfoort.nl
 

Centrum voor Natuur en Milieu 
Educatie Amersfoort

Contactpersonen:   Sjoke Bosch, Joost Buddingh,  
Magda Farfara, Brigit Kuypers

Adres:  Het Groene Huis
 Schothorsterlaan 21
 3822 NA  Amersfoort
Telefoon educatie:  033 4695205
E mail:  cnme-scholen@amersfoort.nl
Website:  www.hetgroenehuisamersfoort.nl

Adres voor de themales ‘Lotje op De Brinkhorst’ op  
Natuurboerderij De Brinkhorst:
Adres: Wageningseberg 43
 3825 GR  Amersfoort
Telefoon:  033 8881780
Mobiel:  06 53429835
E mail:  eveldman@sro.nl

Activiteiten 
reserveren:  www.nmegids.nl/amersfoort

          @HetGroeneHuisAmersfoort
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