
 Leren over voedsel: lekker, leuk 
en leerzaam! 
Zelf je groente kweken het past helemaal in deze tijd. 
En dat kunnen we ons goed voorstellen. Wat je van 
dichtbij haalt is lekker. En niet alleen lekker: groente 
eten is gezond, zelf je groente kweken is daarnaast 
ook leuk en leerzaam! En als je dit doet met andere 
mensen, is het ook nog eens oergezellig. Want wat is 
leuker dan met elkaar een mooie maaltijd bereiden 
met ingrediënten uit eigen tuin!

In Amersfoort zie je dan ook steeds meer buurtmoestuinen ontstaan. Gewoon…mensen uit een 
straat of wijk die het leuk vinden om samen te werken in de moestuin. Tuinpark Laakzijde is zo’n 
mooi voorbeeld. Of wat dacht je van ‘Bij Daphne in de Kas’, daar zie je de groente van de moestuin 
direct terug op je bord in het restaurant. En wist je dat je in het winkeltje van de Brinkhorst allerlei 
soorten groente en fruit kan kopen van de eigen boerderij? Dat is lekker om mee naar school te 
nemen: een echt Brinkhorster appeltje, met zorg door de vrijwilligers geoogst.
Ook in de klas wordt er steeds meer aandacht gegeven aan het onderwerp voedsel. Vanuit het 

Moestuintje op school 
of thuis in de tuin? 
Dat kan heel gemakke-
lijk, kijk maar naar www.
makkelijkemoestuin.nl. 
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groene voetstappen  16 sept  tot  5 okt

Jubileum Natuurboerderij  
de brinkhorst  22 sept

Week van de smaak  28 sept t/m 4 okt

actie plastic week  7 tot 13 okt

Kabouterdag 29 sept

infoavond zonnepanelen  
op school 5 nov

Minisymposium groen en gezond  een woensdag-
middag in nov

Coördinatorencursus 
basisonderwijs voorjaar 2013

Zonnepanelen op de Kubus
Op basisschool de Kubus in het Soesterkwartier zijn op 14 juni zonnepanelen onthuld. Dertig buurtbewoners hebben geld ingelegd 
in de energiecoöperatie Zon@School om de plaatsing van zestig zonnepanelen te betalen. Onder de leden zijn ouders van kinderen 
die op de basisschool zitten, sympathisanten uit de wijk en uit andere delen van de stad. Het is een prachtig voorbeeld van een 
duurzaam initiatief uit de wijk.
De gemeente heeft dit burgerinitiatief van harte ondersteund, omdat het bijdraagt aan de doelstelling van de gemeente om een 
CO2-neutrale stad te worden en zoveel mogelijk duurzame energie lokaal op te wekken. Op het stadhuis is hard gewerkt, door vast-
goedbeheer en juridische zaken, aan het vormgeven van de overeenkomst tussen de drie partijen, te weten het schoolbestuur van 
de KPOA (Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort) de coöperatie Zon@School en de gemeente. 
We willen graag dat dit initiatief een vervolg krijgt op andere scholen.

onderwijs
Op basisschool De Kubus verzorgde PicoSol voor groep 8 een lesprogramma voor culturele uitwisseling met kinderen van een 
basisschool in Cambodja. De kinderen vertellen elkaar verhalen in beeldtaal over alledaagse onderwerpen via het internet. De 
elektriciteit voor de computers op de basisschool in Cambodja wordt opgewekt met zonnepanelen die o.a. betaald worden met de 
opbrengsten van de zonnepanelen op De Kubus. PicoSol heeft hiervoor geld ingelegd in de coöperatie Zon@School.

opbrengst
In school hangt een display met lampjes waar ouders en kinderen heel makkelijk kunnen aflezen hoeveel elektriciteit de school zelf 
heeft opgewekt.Thuis kan men dit via het internet ook zien.

CNME ondersteunen we dit van harte! Sinds dit jaar zijn er 
bijvoorbeeld voor alle niveaus van de basisschool de nieuwe 
Smaaklessen te krijgen. Door zelf te proeven, voelen, ruiken en 
kijken, verkennen kinderen hun eigen eten. Erg belangrijk in 
een tijd dat het nieuws bol staat van gezondheidsproblemen, 
zoals overgewicht bij kinderen. 
In het voorgezet onderwijs zie je steeds meer gezonde school-
kantines ontstaan. Een mooi voorbeeld is de kantine van het 
Wellantcollege. Iedere dag heeft deze kantine een gezonde 
maaltijd tijdens de lunch. Behalve de woensdag, de uitzon-
dering op de week, dan is het snackdag. Dat is een mooie 
gedachte, gezond als standaard en snacken als uitzondering.
In het najaar, het seizoen van de oogst, geven we vanuit het 
CNME éxtra aandacht aan dit onderwerp. Er is een minisympo-
sium ‘Groen en Gezond’ en we doen mee aan de lekkerste week 
van het jaar: De Week van de Smaak! Je leest er alles over in 
deze nieuwsbrief. Smakelijke groeten vanuit het CNME!

FO
TO

’S
: S

A
SK

IA
 B

Er
D

EN
IS

 V
A

N
 B

Er
LE

KO
M

bijeenkomst scholen en zon-
nepanelen hiEr opgewekt 
Het dak van je school vol zon-
nepanelen: hoe krijg je dat 
voor elkaar? Benieuwd naar de 
mogelijkheden voor je eigen 
situatie? Kom dan naar de info-
avond op 5 november van 
19.30 – 22.00 uur te Amers-
foort. Zie de agenda van:  
www.nmu.nl.
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De Brinkhorst nu nog duurzamer, veiliger en leuker! 
Midden in de moderne wijk Vathorst staat de Brinkhorst: een 
echte boerderij met weiden, stallen, dieren en een erf. Een 
groene ontmoetingsplek voor jong en oud. Een plek waar je 
het boerenleven en de natuur kan beleven. Het afgelopen 
jaar is de Brinkhorst nog duurzamer, veiliger en leuker ge-
maakt. Wethouder Cees van Eijk (Duurzaamheid en Milieu) 
heeft het ‘Keurmerk voor kinderboerderijen’ uitgereikt aan 
de Brinkhorst. Met dit keurmerk laat de Brinkhorst zien 
dat ze voldoet aan de wet- en regelgeving en een veilige 
en verantwoorde plek is voor bezoekers, medewerkers en 
natuurlijk voor de dieren.

Spelen met regenwater
Het afgelopen jaar is er nog meer gebeurd. Er zijn bijvoor-
beeld verschillende speelelementen  en informatieborden 
over duurzaamheid geplaatst. Er is een fotospeurtocht 
gemaakt over duurzaamheid en het erf is voorzien van 
regentonnen, zodat de kinderen hier met gietertjes en een 
waterpomp met het opgevangen regenwater kunnen spe-
len. Alle medewerkers en de vele vrijwilligers hebben daar 
hard aan gewerkt. Ook is het dak van de kantine voorzien 
van zonnepanelen. Op het opbrengstpaneel aan het raam 
kunnen de bezoekers zien hoeveel energie de panelen 
opwekken.

Méér dan een kinderboerderij
Hiermee is de Brinkhorst méér dan alleen een kinderboerde-
rij. Het is een plek waar lessen gegeven worden voor basis-

schoolleerlingen, waar materialen gehaald worden om in de klas 
met natuur-en milieuonderwerpen bezig te zijn. Het is ook een plek 
waar oudere kinderen én hun ouders zich kunnen laten informeren 
en inspireren over duurzaamheid. Daarnaast is het de thuisbasis 
voor het Groen- en Klussenteam van de Amerpoort, een organisa-
tie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt. Dit 
team houdt zich op allerlei manieren bezig met de verzorging van 
de dieren en het erf. Ook ’t Brinkeltje trekt veel bezoekers: daar zijn 
producten van de boerderij te koop.  Steeds meer mensen weten 
de Brinkhorst ook te vinden voor een vergadering of (feestelijke) 
bijeenkomst.

Wethouder Cees van Eijk

Wilt u de nieuwsbrief van Kennisnet ontvangen? Juni 2013 had bijvoor-
beeld als thema: duurzame school, met een agenda van duurzame dagen 
en onderwerpen zoals: groengelinkt, Smaaklessen en duurzaam leren in 
het Mbo. Mail naar natuurlijk@kennisnet.nl

Digitale Nieuwsbrief 
Kennisnet

Je haar mooi in model?! Ga toch fietsen! 
Wil je eens uitproberen hoeveel energie het kost om je haar mooi in model te föh-
nen? Of wil je het verschil ervaren tussen het energieverbruik van een gloeilamp en 
een spaarlamp? Stap dan op een van de energiefietsen die sinds kort op Stadboer-
derij de Vosheuvel en Natuurboerderij de Brinkhorst staan. Door hierop te fietsen 
ervaar je hoeveel energie het kost om bijvoorbeeld een mixer of een waterkoker in 
werking te zetten. Zo ervaar je zelf hoeveel energie apparaten in huis gebruiken. 
Gebruik minder elektriciteit en werk mee aan een duurzaam Amersfoort.
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Kom met uw (klein)kinderen  op zondag 30 september naar het mid-
deleeuws erf van Landgoed Schothorst, en ga op zoek naar kabouters of 
word er zelf één…! Er is weer van alles te doen en te beleven. Er zijn diverse 
kabouterkraampjes en ook knutselen en de poppenkast staan weer op het 
programma.

Zondag 29 september, van 13.00 tot 17.00 uur, Schothorsterlaan 21
De toegang is gratis. 

Op een grote paddenstoel…

Actie tegen Plastic
In de week van 7 tot 13 oktober is er in Amersfoort extra aan-
dacht voor het veelvuldig gebruik van plastic en plastic zwerf-
afval. Tijdens deze week organiseert het Platform Amersfoort 
Duurzaam verschillende acties tegen (zwerf )plastic. Het doel is 
om het gebruik van plastic tasjes te verminderen! Een van de ac-
ties is bv. dat het winkelend publiek wordt gevraagd om in die 
week geen plastic tasjes aan te nemen, onder het motto van:

“Nee bedankt, ik heb m’n eigen tas”

Tips tegen plastic afval:
•  Gebruik je eigen boodschappentas
•  Scheid thuis plastic afval, 
•  Kies voor producten die niet in plastic zijn verpakt
•  ruim zwerfplastic op

Op 12 oktober wordt er op de Varkensmarkt extra aandacht 
gegeven aan deze plastic actie. 
Zie www.platformamersfoortduurzaam.nl. 

het onderwerp ‘plastic’ bij jou in de klas? 
De mensen van Platform Amersfoort Duurzaam geven graag 
een gastles bij jou in de klas over plastic. Meer informatie hier-
over via cnme-scholen@amersfoort.nl. 

KABOUTERDAG
ZONDAG 29 SEPTEMBER 

Van 13.00 uur tot 17.00 uur 

KABOUTER
LANDGOED SCHOTHORST

Poppentheater
Muziek

Speurtocht

Schminken

Kaboutervrouw

Kraampjes

Spelletjes

Paddenstoelen-

wandeling

en nog veel meer! 

Op een grote 

   paddenstoel...
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Feest op 
Stadsboerderij 
de Vosheuvel
Op 5 juni vierde Stadsboerderij de Vosheu-
vel de 18e verjaardag van geit Sabrina. Dat 
is erg oud voor een geit. Die woensdagmid-
dag organiseerde het team een heel leuke 
knutselactiviteit voor kinderen. Het thema 
was “de verjaardag”. Een aantal mensen van 
een verzorgingshuis uit de buurt was uitge-
nodigd om dit feest mee te vieren. De ou-
deren genoten zichtbaar van de kinderen 
en de dieren. Sabrina kreeg 664 mensen op 
haar verjaardag! Dit was Sabrina’s  laatste 
verjaardag, we hebben vernomen dat zij in 
juni is overleden. 

Fotowedstrijd 
tuinvlinders 

Wie maakt de mooiste vlinderfoto? Vanaf 1 augustus is het 
mogelijk om via www.vlindermee.nl  je vlinderfoto’s in te sturen. 
Je kan er leuke prijzen mee winnen! Dus ga de tuin in met je 
camera, fotografeer de vlinders die je ziet en doe mee.

Het gaat niet goed met de vlinders. Dit komt vooral omdat veel 
tuinen bestaan uit tegels met strakke gazons. Vlinders hebben 
juist bloemen met nectar nodig. Je kunt heel eenvoudig van je 
tuin een vlinderparadijs maken.  Voor tips zie www.vlindermee.nl.

Vogels rondom 
school?
Maak van je schoolplein een vogelparadijs. de vogelbe-
scherming heeft tuinvogeladviseurs die advies op maat 
kunnen geven voor uw groene schoolplein. Meer infor-
matie kun je vinden  op: www.vogelbescherming.nl.
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Basisscholen ‘De Meander’ en ‘De Bolster’ doen in september, 
in de Europese Mobiliteitsweek, mee met de achtste Groene 
Voetstappencampagne. Zo dragen zij bij aan schone lucht en 
verkeersveiligheid rondom hun scholen. Basisschoolleerlingen 
gaan dan in heel Nederland lopend, fietsend, steppend of 
skatend naar school. De actie is natuurlijk ook gericht om de 
ouders te betrekken bij mobiliteit. (Aandacht voor het onwen-
selijk autogebruik voor korte afstanden).

Groene Voetstappen

Geef u op voor de coördinatorencursus 
in 2014 en wordt A-school
Nadat een leerkracht de coördinatorencursus gevolgd heeft kan een school zich A-school noemen. Zo’n school 
onderscheidt zich door deze A status. Zij willen de leerlingen goede Natuur- en Milieu Educatie geven. Daar is nage-
dacht over NME in relatie tot andere vakken en over de plaats van NME in het totale onderwijs. De kwaliteit wordt 
o.a. geleverd doordat er gewerkt wordt met een leerlijn.
Deelnemers aan de cursus zullen NME op hun school gaan coördineren en op een hoger plan brengen.  In het voor-
jaar van 2014 starten we weer met een coördinatorencursus.

voor wie en waarom is deze cursus?
De cursus is bestemd voor scholen die A-school willen worden:
•  NME krijgt een structureel karakter binnen de school. 
•  Er wordt samen met het CNME een doorlopende NME-leerlijn vastgesteld. 
•  A-scholen kunnen gegarandeerd 16 NME-producten per jaar per 8 groepen afnemen. Dat zijn twee keer zoveel 

producten dan B-scholen kunnen afnemen.
Of voor bestaande A-scholen:
•  welke geen NME-coördinator meer op hun school hebben.
•  die graag een tweede NME-coördinator willen opleiden. (bv naderend pensioen, verdeling van taken en lasten.)

inhoud
De cursus wordt  door het CNME met Eduniek samengesteld en gegeven. De cursus geeft aandacht aan de positie 
van de coördinator binnen de school en biedt handvatten om deze taak op een professionele wijze te vervullen. De 
cursus omvat drie cursusbijeenkomsten in het voorjaar en een terugkommiddag in het najaar. 
De volgende onderwerpen aan bod:
•  Taakprofiel NME-coördinator (vaststellen van verantwoordelijkheden)
•  Planning en afstemming (opstellen en invoeren NME-plan)
•  Het omgaan met weerstand; enthousiasmeren van andere leerkrachten.
•  Het opzetten van een doorlopende leerlijn voor NME voor de groepen 1 tot en met 8 (evt. aan de hand van de 

methode voor natuuronderwijs of vaardigheden)
Ook gaat u aan de slag met de praktische invulling van uw taak als NME-coördinator. De terugkommiddag is be-
doeld om ervaringen uit te wisselen.

Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven? Neem dan contact met ons op: e-mail: cnme-scholen@amersfoort.nl, 
telefoon (033) 4695205.
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Vier je verjaardag of BSO-uitje op 
Landgoed Schothorst
Komende herfst lanceert het CNME twee 
nieuwe activiteitenroutes op Landgoed 
Schothorst. De routes zijn speciaal voor 
kinderen die hun verjaardag lekker buiten 
willen vieren of voor een uitje met de BSO-
groep. Ook bezoekers van het landgoed 
kunnen met hun kinderen de activiteiten-
route lopen.
De routes zijn:
•  onwijs leuk en uitdagend (en daarnaast 

stiekem ook nog leerzaam …)
• laagdrempelig in gebruik
• het hele jaar door te gebruiken
• voor €12,50 te huur bij het CNME

Bij de activiteitenroute hoort een tas met 
handleiding en benodigdheden. Deze tas 
kan je reserveren bij het CNME. Tijdens de 
route kan de smartphone gebruikt worden 
voor filmpjes en geluidsfragmenten.

Themales Planten op You Tube

Eenvoudig zelf 
papier maken

Op de Natuurboerderij de Brinkhorst in Vathorst is een filmpje gemaakt van de les ‘Plan-
ten’ voor groep 7 en 8 van de basisschool. In de zomer van 2013 heeft een aantal groepen 
ervaren hoe leuk, leerzaam en veelzijdig die les is! Het filmpje geeft een beeld van de les,  
Youtube: http://youtu.be/lvSxDDM-BY8 (zoektermen ‘CNME themales planten’).
Wedden dat u ons mailt en vraagt of wij jullie willen inschrijven? Er zijn voor de lessen in 
de zomer van 2014 nog plaatsen vrij.

Kinderopvang teun in vathorst behaalde als eerste in 
amersfoort het kwaliteitskeurmerk ‘groene Kinder-
opvang’. dat is een kwaliteitskeurmerk van Stichting 
groen Cement. Een kinderopvang moet aan allerlei 
groene criteria voldoen om daarvoor in aanmerking te 
kunnen komen. Kijk voor de voorwaarden op 
www.groencement.nl

Voor BSO-kinderen is het papier maken nu wel heel makkelijk 
geworden! Op het instructiefilmpje van het CNME kunnen ze 
stap voor stap zien hoe het papier maken in zijn werk gaat. De 
activiteitenkist ‘Papier scheppen’ is speciaal ontwikkeld voor de 
kinderopvang. De kist heeft een  eenvoudige handleiding en 
spullen waar je direct mee aan de slag kan gaan. De kist is te 
reserveren via de digitale NME-gids. 
Bent u nieuwsgierig? Kijk naar het filmpje op Youtube: http://
www.youtube.com/watch?v=pQYxVDT_ZJw (zoektermen 
‘CNME papierscheppen’)

Kwaliteitskenmerk 
Groene Kinderopvang

‘op zoek naar het nest van uil’ is een route 
vol activiteiten en ontdekkingen voor kinderen 
van 4 tot en met 7 jaar, langs de mooiste plekjes 
van Landgoed Schothorst. Kinderen zijn de hele 
ochtend of middag lekker buiten, doen actieve 
spelletjes en ontdekken spelenderwijs alles over 
het leven van een bosuil. 

‘hoe overleef ik landgoed 
Schothorst?’ is een spannende ont-
dekkingstocht voor jongens en meisjes 
van 8 t/m 12 jaar waarin ze ontdekken 
hoe  je  met verschillende vormen van 
energie in de natuur  kan  overleven.
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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

Leskisten vanaf  de Vosheuvel 
met de fietskoerier!
Vanaf dit schooljaar worden alle lesmaterialen met de fiets naar de scholen in Amersfoort zuid gebracht. U hoeft de les-
kisten en materiaalpakketten dus niet meer zelf op te halen bij Stadboerderij de Vosheuvel. Martin van de ‘2Wielkoeriers’ 
zal alle lesmaterialen op de al afgesproken data op de scholen halen of bezorgen. En als het Martin zelf niet lukt om te 
fietsen, dan doet een medewerker van Amfors dat. De scholen uit Amersfoort zuid krijgen nog bericht hierover. 

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

CNME landgoed Schothorst
Contactpersonen: Wendy Grobben, Sjoke Bosch, 
Pauline van Norden en Petra Duits
Schothorsterlaan 21, Amersfoort
T (033) 469 52 05

locatie de vosheuvel, uitleenpunt voor Amersfoort-zuid
Contactpersoon: Sjoke Bosch
Heiligenbergerweg 187, Amersfoort 
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.

WiSt JE dat? –  Je het CNME nu ook kunt gebruiken als locatie 
voor jouw (duurzame) activiteit? Wil je een activiteit over 
duurzaamheid en/of natuurbeleving organiseren op Land-
goed Schothorst? Vanaf komende herfst is dit mogelijk. Je kunt 
gebruik maken van de faciliteiten en gebouwen van het CNME 
voor het geven van workshops en (buiten)activiteiten. Dus…
zoek je een goede plek en meer Pr voor jouw activiteit? Neem 
dan contact op met Wendy Grobben, wj.grobben@amersfoort.nl.

WiSt JE dat? – Educatief medewerkster Anne de Feijter op 
zwangerschapsverlof is tot begin januari? Wendy Grobben 
neemt haar educatietaken over en werkt daarbij samen met 
Joost Buddingh, Sjoke Bosch, Petra Duits en Pauline van Norden.

Mini symposium 
‘Groen en Gezond’ 
Het CNME organiseert op een woensdagmiddag in november een minisympo-
sium ‘Groen en gezond’ voor leerkrachten basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs 
en leiding van de kinderopvang. Dit onderwerp heeft verschillende aspecten in 
zich: bewegen, groen, voeding, tuinen, buiten spelen enz. 
 
Voor elke bovenstaande doelgroep, zal het een veelbelovende middag worden. 
Er worden verschillende workshops gegeven waar u uit kunt kiezen, zodat u een 
interessant programma kan samenstellen. Via de e-mail en op de website van het 
CNME houden we u op de hoogte. 


