
Waar is de lente? Hier is de lente!
Eindelijk… het is lente in Amersfoort. En dus bloeit het CNME weer helemaal op! Deze nieuwsbrief 
staat weer bomvol inspiratie om met GROENE onderwerpen aan de slag te gaan. En dan hoeven 
we het niet ver te zoeken, want het thema van dit jaar is ‘Groen bij huis’. Nou, en vlakbij huis is 
voldoende GROEN te vinden. Als je er maar oog voor hebt! 
Het Waterwingebied is bijvoorbeeld extra GROEN geworden tijdens de nationale Boomfeestdag. 
En ook in Vathorst wordt gewerkt aan GROEN. Daar gaan leerlingen van groep 7 en 8 aan de slag 
met een spannende les over Planten. En op 16 juni is het de beurt aan Schothorst om echt GROEN 
te worden, dan is namelijk de Groene (open) Dag. 
Ook bij de kinderopvang is er steeds meer aandacht voor GROEN.  Het CNME heeft mooie nieuwe 
producten voor hen in de aanbieding. Maar niet alleen voor de jeugd, ook voor ouderen is het 
goed om naar buiten te gaan en in contact te komen met GROEN. En dat is gebeurd…lees alles 
over het mooie project ‘Lets go OUDside!’

Maar we vinden niet alleen GROENE onderwerpen belangrijk. Ook bruin en zwart heeft zo zijn 
charme. Dit zult u zien op 28 juni, want dan is het de nationale Modderdag… Wist u dat spelen 
met water, zand, klei en aarde belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen? Neem ze eens mee 
naar de natuurspeelplaats op Landgoed Schothorst. Er is een extra waterpomp gekomen, zodat de 
kleintjes extra veel met het water en zand kunnen spelen.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief en hopen dat u GROEN geïnspireerd wordt!

Het is weer lente

Vogels bouwen nieuwe nesten

Mieren komen uit de grond

Hier en daar vliegt heel voorzichtig

Een eerste zwaluw in het rond

In de tuin gaan bloemen bloeien

In de vijver zwemt weer vis

En geloof me, dat betekent

Dat het alweer lente is!
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groene dag, landgoed Schothorst  16 juni
Modderdag 28 juni

Op zondag 16 juni 2013 organiseert het CNME de Groene Dag 
op Landgoed Schothorst. Tussen 13.00 en 17.00 uur zorgen 
meer dan 25 groene en duurzame organisaties in Amersfoort 
samen voor een leuke en gevarieerde middag. 

Iedereen, van jong tot oud, kan kennismaken met duurzame 
en groene Amersfoortse initiatieven. Binnen het thema ‘Groen 
bij huis’ doet u inspiratie op voor uw tuin, kostenbesparingen, 
woonplezier, kookkunsten, wandelingen en meer. Kinderen 
kunnen een speciale puzzelroute doen, kaarsen rollen en op 
het middeleeuws erf kijken. Daar zijn Vikingen actief en kun je 
het dagelijks leven uit de Vikingtijd beleven. Je komt ogen en 
oren tekort!

verrassende markt voor jong en oud
Verder treft u een sfeervol terras en een experience center. 
Ook de ‘Struinen in de Tuinen’-bezoekers komen aan hun trek-
ken: een speciale festivalroute voert u langs de verschillende 
artiesten.
Elk jaar vinden bezoekers het gezellig om te struinen langs de 
marktkramen en te genieten van een lekker hapje of drankje. 
Volg de persberichten, kom langs en laat je verrassen!

Nieuwbouw 
CNME

De gemeente Amersfoort bouwt een nieuw onderkomen voor het CNME. Het voormalige gebouw brandde in september 2010 af. Het 
architectenbureau Onix is gekozen om het ontwerp te maken. Er is al een ontwerpatelier geweest met raadsleden en andere betrokke-
nen. De planning is om eind 2013 te starten met de bouw. De verwachting is dat eind 2014 het nieuwe gebouw kan worden geopend. 

Het CNME is en blijft een duurzame ontmoetingsplek in en voor de stad. Daarom wordt het nieuwe gebouw zelf natuurlijk ook duur-
zaam gebouwd, ingericht en gebruikt. Het nieuwe gebouw wordt flexibel en aanpasbaar. Daarnaast zal het op een eigentijdse manier 
passen in de landelijke en natuurlijke omgeving van het landgoed.

Impressie van het nieuwe CNME gebouw.

Groene Dag 
Amersfoort

Extra waterplezier op 
de natuurspeelplaats
Er is een tweede waterpomp op de natuurspeelplaats van 
Landgoed Schothorst gekomen. Op zonnige dagen was de 
bestaande waterpomp zo’n groot succes, dat hij door overbe-
lasting een tijd lang kapot is geweest. En een tweede pomp 
betekent…minder lang wachten tot je aan de beurt bent! Extra 
veel speelplezier dus.

In de natuurspeelplaats zijn er verder nog klimbomen, sluip-
door-kruip-door-routes en natuurlijke speeltoestellen. Op de 
zandplaats kunnen kinderen zich uren vermaken met zand en 
water. Een middagje op de natuurspeelplaats staat garant voor 
veel speelplezier!
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ModderDag
Op 28 juni is de eerste Nationale ModderDag. Op die dag 
voeren kinderen op verschillende kinderdagverblijven en BSO’s 
spetterende activiteiten uit met aarde en water: modder dus. 

Ook voor basisschoolkinderen is spelen met modder erg leuk! 
Daarnaast is spelen met water, zand, klei en aarde belangrijk 
voor de ontwikkeling van kinderen. Kneden, kliederen, smeren, 
voelen, spetteren, sporen trekken en ontdekken. Vies worden 
hoort erbij en dat mag zeker op ModderDag. Ook dit is natuur-
beleving.

Op www.kindvannature.nl staat een spetterend filmpje ter in-
spiratie. Doet u mee? Aanmelden kan via info@veldwerkneder-
land.nl. U krijgt dan nadere informatie over mogelijke activitei-
ten en over de opzet van zo’n dag. Wilt u zien hoe het in andere 
landen gevierd wordt?  
Kijk dan op www.worldforumfoundation.org/nature

Groen bij huis
De grote natuurverenigingen (KNNV en IVN) hebben een jaarthema gekozen om mensen 
te attenderen op de natuur rondom hun eigen huis. Als je er oog voor hebt, is er veel groen 
om van te genieten rondom het huis, de school en in de plantsoenen. Ook de gemeente 
Amersfoort sluit zich bij dit thema aan. Op de ‘Groene Pagina’ van ’Amersfoort Nu’ zult u re-
gelmatig onder deze naam artikelen tegenkomen. Wij willen een bijdrage leveren aan meer 
en gevarieerd groen, aan het vergroten van de biodiversiteit. Ook dat is duurzaamheid. 

De Smaaklessen zijn inmiddels een begrip in het onderwijs. Het Voedingscentrum heeft 
in 2011 op het CNME Landgoed Schothorst een workshop hierover gegeven. Inmiddels 
hebben veel basisscholen ervaring met de leskist opgedaan. 
De Smaaklessen zijn verbeterd, zowel de inhoud als de materialen. En het aantal lessen 
is omlaag gegaan. De leskist bevat materiaal voor álle groepen, zodat u er een school-
breed project van kunt maken.  
Voor meer informatie: kijk op www.smaaklessen.kennisnet.nl

Waarom aan de slag met Smaaklessen?!
“Smaaklessen helpt kinderen bij de ontwikkeling van een verantwoord eetpatroon. Hoe meer 
Smaaklessen kinderen volgen, hoe meer ze er op gaan letten of ze gezond en gevarieerd 
eten.” Dat blijkt uit een studie van Wageningen Universiteit onder circa 1200 leerlingen 
van groep 5 t/m 8 van de basisschool. Het rapport is vrijdag 23 maart 2013 door staats-
secretaris Dijksma van Economische Zaken aan de Tweede Kamer aangeboden.

Smaaklessen
Proef, ruik, voel, hoor 
en zie alles over eten!

www.smaaklessen.nlwww.voedingscentrum.nl

vErNiEUWd!



Dat is leuk…het CNME krijgt post voor Tante Door. Leerlingen die aan de slag zijn 
geweest met de leskist ‘Ik zie, ik hoor, wat jij niet ruikt’ maken kennis met Tante 
Door. Tante Door beleeft allerlei avonturen. Aan de hand van de verhalen leren 
de kinderen van groep 3 en 4 alles over hun zintuigen. Aan het einde van de les 
schrijven ze hun belevenissen op een ansichtkaart en sturen die naar Tante Door. 
De lessen vallen, gezien de reacties die Tante Door krijgt, dus goed in de smaak. 
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Veranderingen voor uitleen lesmateriaal op De Vosheuvel
Er gaat wat veranderen voor de uitleen van lesmateriaal vanaf Stadsboerderij de Vosheuvel.  
Dit zal per volgend schooljaar op vaste maandagen worden gepland. Alleen op die 
maandagen zal er iemand van het CNME aanwezig zijn. De scholen in Amersfoort Zuid die 
producten moeten halen of brengen kunnen dus alleen op de afgesproken dagen terecht.

Een aantal scholen hebben een vaste ouder voor het halen en terugbrengen van lesmateri-
alen. Is dit misschien ook een idee voor uw school?

toekomstmuziek?!
We zijn aan het onderzoeken of we het vervoer van lesmateriaal centraal kunnen regelen. 
Per (bak)fietskoerier of een elektrische auto bijvoorbeeld. Dat scheelt u veel geregel. Zodra 
daar meer over bekend is, zullen we het u laten horen. Waarschijnlijk beginnen we dan met 
een proef in Amersfoort Zuid. 

Stad met een hartStad met een hart

NME-wijzer voor het basisonderwijs
2013 - 2014

NME wijzer basisschool 2013-2014.indd   1 21-3-2013   12:25:40

Leuke reacties voor Tante Door

Scoor met natuuronderwijs
De NME-centra in de provincie Utrecht hebben gezamenlijk een folder gemaakt voor PABO-
studenten: ‘Scoor met natuuronderwijs’. Het bleek namelijk dat de studenten niet altijd wisten 
wat NME-centra voor hen te bieden hebben. De PABO-studenten kunnen bijvoorbeeld voor 
de lessen op hun stageschool NME-materialen lenen. Het CNME heeft contact gelegd met de 
PABO-opleiding van de Hogeschool Utrecht in Amersfoort.
Ook onderwijsassistenten in opleiding kunnen gebruik maken van materialen en diensten van 
het CNME. Dus om hen in te lichten over de mogelijkheden is de folder ook geschikt. Op deze 
manier worden de toekomstige onderwijscollega’s goed voorbereid op de toekomst.
Heeft u een stagiaire of kent u iemand voor wie de folder geschikt is? Wijs hen op de website 
www.Amersfoort.nl/CNME. Daar kan de folder gedownload worden.

Dat	mag	maar	dat	is	niet	nodig!	 Er bestaan al veel goede en 

beproefde lessen, projecten en materialen bij Natuur- en milieu-

educatiecentra. Die kan jij ook gebruiken! Deze folder geeft je een 

idee van de mogelijkheden en hoe je het aan kunt pakken.

Scoor met natuuronderwijs

Ben jij nog veel helemaal zelf aan het ontwikkelen??

 ja   nee
 ja   nee
 ja   nee
 ja   nee
 ja   nee

•	Met	echte	natuur!
•	Kant	&	klaar
•	Veel	voorbereiding
•	Succesvol	&	beproefd•	Duur?

NME-wijzer basisonderwijs 
2013-2014 Het NME-program-

maboekje voor het 
basisonderwijs voor het 
komende schooljaar is 
weer uit. Hierin staan 
alle NME-producten 
waarop de leerkrachten 
zich kunnen inschrijven. 
In de begeleidende brief 
vinden basisscholen 
meer informatie.

Gratis proefexemplaar 
‘Natuur aan de basis’
‘Natuur aan de Basis’ in een prachtig magazine met 
veel ideeën voor natuuronderwijs voor basisschool-
leerkrachten. Elk tijdschrift heeft een eigen thema. Wij 
bevelen het tijdschrift vol praktische ideeën bij u aan.
‘Natuur aan de basis’ heeft een aantrekkelijk aanbod 
voor het eerste jaar: voor slechts € 25,- ontvangt u vier 
tijdschriften en gratis toegang tot de database met 
ruim 1000 lessen. Voor de basisscholen is een proef-
exemplaar bij deze nieuwsbrief toegevoegd.
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Nieuwe BSO-producten in de uitleen
De map Smaakplezier op de bSo bevat wel 100 verschillende activiteiten en 
smakelijke ideeën over voedsel. Met de doekaarten uit de klapper kunnen kinde-
ren zelfstandig aan de slag. Maak een eetbare menukaart, schilder met groenten 
of maak je eigen pluktuin. Prikkel al je zintuigen met Smaakplezier op de BSO!

De lente is weer begonnen! Haal de lente in huis met de nieuwe activiteitenkist 
lente. In de kist zitten diverse kaarten voor natuuronderzoek, knutselideeën en 
andere activiteiten. Vrolijk de BSO op met zelfgekweekte zonnebloemen, beschil-
derde eieren en versierde bloempotjes. Speel het dierengeluidenspel of onder-
zoek welke diertjes in de lente allemaal al actief zijn. Met boeken, bloemenpers, 
waterverf, loeppotjes en nog een boel meer materiaal om alles over de lente te 
ontdekken en beleven!

Plaats vrij voor spannende les over planten (groep 7 en 8)
In mei en juni vindt de themales over planten plaats op 
Natuurboerderij de Brinkhorst. 

Een les over planten? Dat klinkt saai! Maar dat is deze les 
allerminst. Want de les gaat over brugklasleerling Sanne. Zij 
vraagt de klas om hulp. Ze heeft binnenkort namelijk een 
repetitie biologie en begrijpt niets over de voortplanting bij 
planten… Bovendien is ze smoorverliefd op een jongen die 
thuis een kas heeft waar hij zelf planten kweekt. Sanne moet 
hier dus dringend meer over weten… Uw leerlingen helpen 
Sanne op weg. Eerst leren ze zelf over zaadjes, kiemen, 
groeien, bloeien en vrucht dragen. Daarna maken ze een 
presentatie om Sanne voor te bereiden op haar spannende 
date en repetitie natuurlijk…

Voor de les zijn nog een paar plaatsen vrij! Heeft u interesse? 
Mail ons dan even en we overleggen op welke dinsdag of 
woensdag u langs kunt komen. De les is zeer geschikt voor 
leerlingen die bijna de overstap maken naar het VO.

Boomfeestdag
Op woensdag 20 maart was de landelijke Boomfeestdag. 
In het Waterwingebied hebben kinderen van De Club van Zeven (SKA), KSH Kidsclub Liendert en 
De Blauwe Kameel (skon) heel hard gewerkt. Ze hebben wel 150 struikjes en een aantal kleine 
boompjes geplant. Wethouder Cees van Eijk heeft ook nog een lindeboom geplant. Als afsluiter 
vertelde Abe de Verteller een verhaal over de Oude Holle Beuk in de Fluisterkuil. 

Boomfeestdag is ook gevierd op het schoolplein van de Tafelronde. De kinderen van groep 1, 2 
en 4 hebben samen met wethouder van Muilekom een walnotenboom voor de school geplant. 
Iedereen had zijn eigen taak: de oudere kinderen gooiden het plantgat dicht en de kleuters 
gaven de boom water. Na afloop werd er door beide groepen een mooi lied gezongen. Het 
schoolhoofd ondertekende het onderhoudscontract, waarin staat dat de school ervoor zorgt dat 
de boom genoeg water krijgt en dat er geen zwerfvuil rond de stam komt te liggen. 
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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

Lets go OUDside!
Het CNME heeft samen met Matchpoint een maatschappelijke 
stage ingevuld voor het voortgezet onderwijs. De stage ‘Lets 
go OUDside’ is gestart in het verzorgingshuis St Elisabeth. Vijf 
jongemannen van het Corderius college verzorgde vijf weken 
lang iedere dinsdagmiddag natuuractiviteiten voor een aantal 
bewoners. 

In de eerste bijeenkomst, met als thema ‘vogels in de winter’, gin-
gen ze praten over vogels, vogels kijken met een verrekijker, vet-
bollen maken en pinda’s rijgen. Ook waren er opgezette vogels 
te zien. Een andere keer gingen ze met de bewoners naar buiten 
om de natuur te beleven, mooie natuurplekken te ontdekken en 
die te fotograferen. Deze foto’s zijn verwerkt in een collage waar 
vervolgens placemats van zijn gemaakt. Ook kwam het onder-
werp dieren en huiden aan bod en door het dominospel van 
dierenhuiden kwamen de gesprekken snel op gang.
De laatste keer dat de jongens het verzorgingshuis bezochten, 
ging het over groenten van vroeger en nu.
De serie werd feestelijk afgesloten met een hapje en een drankje. 
Voor alle drie de partijen was het een erg leuke en leerzame tijd. 
Heeft een VO school interesse of wilt u reageren op dit artikel? 
Laat het ons weten op cnme-scholen@amersfoort.nl

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

CNME landgoed Schothorst
Contactpersonen: Anne de Feijter, Sjoke Bosch, 
Pauline van Norden en Petra Duits
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
Marjan Berg T (06) 525 355 86
Dit schooljaar open op ma en do van 13.30 tot 16.30 uur.
Volgend jaar alleen op een beperkt aantal maandagmiddagen
    
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.

Totaalaanbod 
kinderopvang

En niet te vergeten: de natuurbelevingskaarten 
zijn nog steeds gratis te downloaden of verkrijg-
baar bij het CNME (4-12 jaar). Kijk voor meer 
informatie op onze digitale NME-gids: 
www.amersfoort.nl/cnme

Hiernaast ziet u een lijst van alle producten voor 
de kinderopvang. Producten die pas later in het 
jaar aangeboden worden, staan aangegeven met 
een *.

BSO: 4-12 jaar Kinderdagverblijf / 
 peuterwerkplaats: 0-4 jaar

Boerderijexcursie ‘BSO de Boer op!’  Zonnebloemen*
Pannenkoeken bakken Slak, kom eens uit je huisje!*
Kaas maken Paddenstoelen*
Papier scheppen Vogels in de winter*
Lente 
Bodemdiertjes 
Waterbeestjes 
Smaakplezier op de BSO 
Spel ‘Aardbeien’ 
Spel ‘Antarctica’ 
Stippenspel (voor versch. leeftijden) 
Vierseizoenenspel 
Vogels in de winter *


