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KLUTS!  
groep 4-5-6 
 
KLUTS! is vormgegeven vanuit een  
verhalend ontwerp. 
Met mooi materiaal en vragen die aan 
het denken zetten, maken leerlingen 
hun eigen verhaal rond de lesstof. 0p 
een zekere dag staan in de klas acht 
verschillende dieren uit acht zeer ver-
schillende landschappen. Zij zijn de 
weg kwijt. Dan begint de zoektocht 
voor de leerlingen. 
 
De kinderen hebben na hun speur-
tocht ontdekt hoe deze dieren leven, 
wat zij eten, hoe zij voor hun jongen 
zorgen en waarin zij afhankelijk zijn 
van hun leefmilieu. 
 
 
Schoolplein ecologie 
groep 5-6-7-8 
 
Leskist met begeleiding van NME-  
docent van Balans Kinderboerderij  
Veenweide op het eigen schoolplein. 
Ontdek en verrijk de natuur op en 
rond het schoolplein. 
 
Leen deze leskist 2 weken en maak  
gebruik van 2 dagdelen ondersteuning 
van NME-docent op het schoolplein. 
 
 
 
 

 
De leerlingen leren wat een micro- 
klimaat is. We meten temperatuur, 
licht en vochtigheid. We ontdekken  
insecten, planten en vogels.  
 
De leerlingen doen aanbevelingen om 
het schoolplein natuurlijker en dus 
groener te maken. En passant ruimen 
we het zwerfvuil op en rond het 
schoolplein op. 
 
 
Een leer en doe les: papier recycling! 
groep 5-6-7-8 
 
Iedere leerling gaat zijn eigen  
kringlooppapier maken. Het hele  
proces van papier maken kan in kleine 
groepjes worden uitgevoerd.  
 
Deze leskist heeft nieuwe mixers  
gekregen zodat het proces in de klas 
beter verloopt. Documentatie en een 
lesinstructie geven extra suggesties 
om het onderwerp papier groots aan 
te pakken.  
 
Een film laat zien hoe papier, dat wij 
dagelijks gebruiken, in grote hoeveel-
heden wordt gemaakt.  

 
Veenweide

 
Veenweide

 Nieuwe en vernieuwde leskisten 

 
Tentoonstelling Deur dicht! Licht uit! 
groep 1-2-3-4 
 
De tentoonstelling ‘Deur dicht! Licht 
uit!’ laat jonge kinderen op een leuke, 
interactieve manier kennismaken  
met afvalscheiding, waterbesparing, 
energie- en voedselgebruik en leert  
de kinderen over duurzame en niet-
duurzame energie.  
We gaan ook in op de natuur om ons 
heen, hoe belangrijk de natuur is en 
hoe we goed voor moeder aarde  
kunnen zorgen.  
De kinderen worden op ludieke  
manieren gemotiveerd de lamp uit   
en de deur achter zich dicht te doen. 
  
Alle vormen van verspilling komen op 
een grappige manier aan bod via inter-
actieve spelletjes en opdrachten. Denk 
aan de kleine en grote spoelknop van 
het toilet, lampen uit doen en de kraan 
uitdraaien tijdens het tanden poetsen.  
De tentoonstelling ‘Deur dicht! Licht 
uit!’ is een echte ‘doe & ontdek’  
tentoonstelling! 
 
De koeien van Boer Jan 
groep 3-4  
 
De klas ontvangt vooraf een brief van 
Damisi, een meisje uit Zuid-Afrika.  
Zij heeft een boek over Nederland, 
met foto’s van zwartbonte koeien.  
Zij vraagt zich af waarom die koeien  
er zo anders uitzien dan de koeien in 
Afrika.  

 
Ze wordt nieuwsgierig naar boerde- 
rijen in Nederland en stelt allerlei  
vragen aan de leerlingen. Vervolgens 
bezoekt de klas een echte melkvee-
boerderij in Soest of omgeving. 
 
Hier maken ze door middel van ont-
dekactiviteiten kennis met het erf en 
de dieren. De kinderen maken de op-
drachten in kleine groepjes. Terug op 
school verwerken de kinderen hun er-
varingen in een brief en/ of tekening 
voor Damisi. 
 
Superboer 
groep 5-6  
 
Wat heb jij gegeten? Deze vraag staat 
centraal in dit project. Een inventa- 
risatie volgt, met als uitkomst een 
heel palet aan voedselwaar. Maar 
waar komen deze voedselproducten 
eigenlijk vandaan? Van de supermarkt 
natuurlijk! Ja, en daarvoor? 
 
De klas gaat op bezoek bij een echt 
boerenbedrijf b.v. een melk- of vlees-
veehouderij of fruitteler. Daar gaan de 
leerlingen in groepjes op ontdekkings-
tocht en maken kennis met voedsel-
productie in al zijn facetten: de 
producten, de dieren, de werkzaam-
heden en de machines. En natuurlijk 
vertelt de boer!  
Terug op school worden de ervaringen 
verwerkt. Het project wordt afgeslo-
ten met de vraag:  
'Was deze boer een 'superboer’?' 
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NME KI N DERBOERDERIJ  
VEENWEI DE (STICHTI NG BALANS)

 Nieuwe Lesprojecten

NME KI N DERBOERDERIJ  
VEENWEI DE (STICHTI NG BALANS)

Voor u ligt de nieuwe Soester NME-wijzer 
2019-2020 voor het basisonderwijs. In deze 
NME-wijzer vindt u het totale aanbod Natuur- 
en Milieueducatie van de verschillende aan-
bieders in de gemeente Soest. In één oogop-
slag kunt u zien welke NME-programma’s voor 
u en uw groep geschikt zijn en kunt u kiezen 
welke producten passen bij wat u met uw 
groep wilt en, volgens de kerndoelen, moet  
behandelen. Voor de exacte inhoud van een 

leskist, les, excursie of materiaal zending, raadpleeg de digitale 
NME-gids op het internet.  U vindt de digitale NME-catalogus op:  

www.nmegids.nl/soest/  

Soester 
NME-wijzer 
2019-2020 

l NME Kinderboerderij Veenweide (Stichting Balans) 
Contact : Simone van Dongen & Rebecca Middelman 
Mobiel : Simone 06 26 06 27 52 

Rebecca 06 12 44 56 50 Vast: 035 609 92 55 
E-mail : s.vandongen@stichtingbalans.nl 

r.middelman@stichtingbalans.nl 
Bezoekadres : Vedelaarpad 53, 3766 CM Soest 
Openingstijden : zie website Stichting Balans (www.stichtingbalans.nl) 

 
l IVN Eemland (scholenwerkgroep) 

Contact : Mary van der Bijl en Alma Dijkgraaf 
Telefoon : 06 20 18 40 85 en 06 23 03 43 53 
E-mail : scholen@ivn-eemland.nl 

 
l Stichting DierenZorg Eemland 

Contact : Barbara van ’t Hoen 
Telefoon : 035 603 28 44 
E-mail : barbara@dierenzorgeemland.nl 

 
l RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 

Bezoekadres : Lange Brinkweg 81, 3764 AB Soest 
Contact : Patricia Lankreijer-Halman 
Telefoon : 085 047 13 74 
E-mail : p.halman@rmn.nl 

 
l Kringloopcentrum Spullenhulp 

Bezoekadres : De Schans 20, 3764 AX Soest 
Contact : Lisanne Winterkamp 
Telefoon : 035 601 87 30 
E-mail : info@spullenhulp.nl 

 
l Waterschap Vallei en Veluwe  

Bezoekadres : Steenbokstraat 10, 7324 AX Apeldoorn 
Contact : Coby Baars 
Telefoon : 055 527 29 11 
E-mail : educatie@vallei-veluwe.nl 

 
l HISCUE Erfgoed Educatie Midden Nederland 

Contact : Henk Groenesteijn 
Telefoon : 035 602 57 95 

06 18 06 62 94 
E-mail : info@hiscue.com 

 
NME in de gemeente Soest   

l Gemeente Soest, afdeling Ruimte 
Postadres : Postbus 2000, 3760 CA Soest 
Contact : Johan Simon 
Telefoon : 035 609 32 02 
E-mail : j.simon@soest.nl 

 
Voor algemene vragen over het NME-aanbod kunt u terecht bij de  NME-coördinator 
Rebecca Middelman, 06 12 44 56 50, r.middelman@stichtingbalans.nl

Natuur- en Milieueducatie (NME) in Soest en Soesterberg 
Organisaties die het NME-jaarprogramma in Soest uitvoeren 

GEMEENTE 
SOEST



*) De aanbieders:  

P R O G R A M M A  N AT U U R -  E N  M I L I E U E D U C AT I E  S O E S T  2 0 1 9 - 2 0 2 0
■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Dierenzorg Eemland

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ IVN Eemland

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ IVN Eemland

■ HISCUE

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ IVN Eemland

■ Vallei en Veluwe

■ Vallei en Veluwe

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ RMN Reiniging

■ Spullenhulp

■ Doe meer met afval

leskist Alles voor een pannenkoek Alles voor een pannenkoek  

leskist Ikzelf Ikzelf Ikzelf  

leskist Hoor jij wat ik hoor? (geluidsbeleving)  

leskist Smaaklessen Smaaklessen Smaaklessen Smaaklessen  

leskist Boompje Groot  

leskist Plantenonderzoek Plantenonderzoek Plantenonderzoek 

leskist groep 4: KLUTS! KLUTS!

leskist De verdwaalde boom  

les Kraamvisite  

les Boertjes & Boerinnetjes  

les Voelen & Gevoelens  

leskist Bodemgespuis & kriebelbeestjes Bodemgespuis & kriebelbeestjes  

les Huisje Boompje Beestje  

les POEP!  

les Jonge Dieren  

les Imkerles Gagelgat  

les Zintuigen bij dieren & mensen  

les Eet smakelijk!   

les Kringlopen op de kinderboerderij  

excursie DierenZorg Eemland DierenZorg Eemland  

leskist Bijen  

leskist Stadsvogels Stadsvogels  

les Je bent wat je eet!  

les Mens & Dier  

les  Groep 6: Park Vliegbasis Soesterberg* Park Vliegbasis Soesterberg*

leskist Schoolplein ecologie Schoolplein ecologie 

les De koeien van Boer Jan** (NIEUW) 

les Kabouternatuurpad 

les Ik zie ik zie wat jij niet ziet!  

lespakket Vier seizoenenspel Vier seizoenenspel  

les Zintuigensafari  

excursie Herfstwandeling groep 5: Herfstwandeling  

excursie groep 6: Speuren rond de Kleine Melm Speuren rond de Kleine Melm   

leskist Het Weerbericht  

leskist Papier recycling  (VERNIEUWD) Papier recycling  (VERNIEUWD) 

les Beleef de Lange Duinen 

leskist Het weer op school 

les Superboer** (NIEUW) 

excursie Slootleven groep 7: Slootleven 

excursie Rioolwaterzuivering Amersfoort 

online lesmodule www.droppiewater.nl www.droppiewater.nl www.droppiewater.nl www.droppiewater.nl 

les Sciencelab  

leskist Warme Truiendag Warme Truiendag Warme Truiendag Warme Truiendag  

tentoonstelling Deur dicht! Licht uit! (NIEUW) Deur dicht! Licht uit! (NIEUW)

excursie Recyclingstation de Schans  

excursie Kringloopcentrum Spullenhulp 

lespakket Doe meer met afval Doe meer met afval Doe meer met afval 

wijzelf

planten

dieren

omgeving

water

energie

afval

materiaal                              kleuters groep 1 en 2                                                                   onderbouw groep 3 en 4                                                     middenbouw groep 5 en 6                                                    bovenbouw roep 7 en 8                                              aanbieder *) domein

 
Veenweide

DIGITAAL INSCHRIJVEN VIA DE WEBSITE 
 
                         Inschrijven voor een NME-project is geen extra werk!!!  
 
De lessen, leskisten, excursies en materialen in het NME-jaarprogramma  
Soest zijn werkdrukverlagend bedoeld voor u en uw school. Als u een les  
of programma uit het NME-aanbod kiest, dan kunt u een hoofdstuk of  
onderdeel uit uw natuurmethode overslaan. Welk onderdeel dat is, vindt  
u bij de productbeschrijvingen in de digitale NME-catalogus. U kunt daar  
zelfs ook geschikte activiteiten op methode en lesonderdeel zoeken. Als  
uw school geen natuur methode gebruikt, zoek dan gewoon NME-producten 
op onderwerp/steekwoord of direct voor uw eigen groep.  
 

Werkwijze leerkrachten    
•  U kiest NME-lessen en materialen uit de NME-wijzer 2019-2020 voor uw 

groep/bouw. Voor meer uitleg over een product (wat gaan de kinderen doen 
en op welke les uit de natuurmethode slaat dit product etc.) kijkt u op 
www.nmegids.nl/soest/.  

•  De gekozen NME-lessen/leskisten etc. vult u in op het inlegvel  
‘INSCHRIJFFORMULIER NME-wijzer 2019-2020’.  

    >> Geef vooral ook voorkeursdag of periode op! 
•  U levert de bestellijst (ingevuld inschrijfformulier) in bij de contactpersoon 

NME van uw school. 
 

Werkwijze NME-contactpersoon/-coördinator    

•  Verspreidt de NME-wijzers en stelt een datum voor waarop alles  
ingevuld moet worden ingeleverd bij hem/haar; 

•  Voert alle bestellingen in, in het bestelsysteem van de digitale  
NME-catalogus.  

 
Meer mogelijkheden voor Duurzaamheid in uw school 

Wilt u met uw leerlingen, de ouders en het team verder gaan met  
Duurzaamheid dan zich inschrijven voor lessen, excursies en leskisten uit  
het Jaar programma NME 2019-2020?  
Denkt u er als school bijvoorbeeld over om energie te gaan besparen,  
klimaatneutraal of afvalvrij te worden of iets anders dat u schoolbreed  
aan wilt pakken? Neem voor dit soort vragen contact op met Johan Simon 
(gemeente Soest, afdeling Ruimte). 

BELANGRIJK:
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■ Kinderboerderij  Veenweide

■ Scholenwerkgroep IVN Eemland 

■ Stichting DierenZorg Eemland

■ Waterschap Vallei en Veluwe

■ Reinigingsbedrijf Midden Nederland

■ HISCUE Erfgoed Educatie

■ Doe meer met afval

■ Kringloopcentrum Spullenhulp

* i.s.m. gidsen Utrechts Landschap

** i.s.m. Boerderij in de kijker


