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vind je bijvoorbeeld een zolder met zon-
nepanelen, een garage met fietsen, de 
tuin met een moestuin en regentonnen, 
afvalbakken om te scheiden in de keuken, 
de thermostaat een graadje lager in de 
woonkamer, kleding hergebruiken in de 
slaapkamer, was aan de waslijn in het 
washok en korter douchen in de bad- 
kamer. Opdrachten dichtbij de belevings-
wereld van de kinderen. Er is een door- 
lopende leerlijn van groep 3/4, groep 5/6 
en groep 7/8. Elke bouw gebruikt het-
zelfde huis, maar met andere puzzels 
 
Stroomstoring Challenge!             
groep 5-6 (NIEUW) 

 
Het is februari en het vriest al de hele 
week 6 graden. Er is al 4 dagen een grote 
stroomstoring in Nederland. Niemand 
weet hoe dit opgelost moet worden. Jullie 
hebben een radio op batterijen thuis 
waarop je moeder elk uur het nieuws wil 
horen. Elk uur wordt hetzelfde gezegd: 
een oplossing is nog niet in zicht.  
Mensen hebben het inmiddels erg koud 
in huis want verwarmingen doen het 
niet. Er is geen warm water. Je gaat op de 
kinderboerderij op zoek naar oplossingen. 
De oplossingen die je vindt zijn allemaal 
duurzame oplossingen. Een verhalend 
ontwerp! 
 
Kringlopen             
groep 5-6 (VERNIEUWD) 

 
In de natuur wordt alles opnieuw ge-
bruikt. Alles is in evenwicht. Op de kinder-
boerderij doen we opdrachten rond de 
kringloop van voedsel, mest, tuinafval, 
CO2 en water. We doen een quiz om er 
achter te komen wat kringlopen te maken 
hebben met energie en klimaat, en om te 
leren wat wij zelf kunnen doen om het 
evenwicht in de kringlopen te helpen  
behouden 
 
LES: Schoolpleinecologie groep 5-6 
LES: Science Lab groep 7-8 
LESKIST: Eigenwijs met energie               
groep 1-2-3-4-5-6-7-8 
LESKIST: Het weer op school  
groep 5-6-7-8 
 
 

 
 
Workshops duurzaamheid              
op maat 

Wij werken graag op maat voor scholen. 
Neem contact op met ons wanneer NME 
op maat gewenst is. Hier kunnen kosten 
aan verbonden zijn. 
 
Ontwerpwedstrijd Energie & Klimaat      
Op 10 oktober 2022 (de dag van de duur-
zaamheid) is de start van de ontwerp-
wedstrijd voor alle basisscholen in de 
gemeente Soest. Het thema is ‘Onze 
Duurzame School’. De onderwerpen die 
hieronder vallen zijn: energiebesparing, 
opwekking duurzame energie, klimaat-
adaptatie en consuminderen.  
De leerlingen van de school mogen zelf 
iets ontwerpen en sturen samen één  
inzending in. De winnaar ontvangt een 
geldprijs om direct een deel van het plan 
uit te kunnen voeren!  
 
ECO-SCHOOLS      
Eco-Schools is een programma voor  
scholen die met leerlingen werk maken 
van duurzaam denken en doen. Met 
hoofd, hart en handen zetten zij stappen 
om duurzaamheid een vaste plek in de 
school te geven. Leerlingen worden 
uitgenodigd om in actie te komen en 
ervaren welke bijdrage zij kunnen leveren 
aan een duurzame samenleving. Hierbij 
ontdekken ze hun eigen waarden, 
interesses en talenten. Zo wordt 
duurzaam denken en doen gaandeweg 
vanzelfsprekend! 
Scholen die aan de vijf pijlers van Eco-
Schools werken, komen in aanmerking 
voor de Groene Vlag. 
Dit is het internationale keurmerk voor 
duurzame scholen. Het hijsen van de vlag 
is een feestelijk moment! De leerlingen 
en docenten staan in de spotlight en  
ouders, de buurt en lokale partijen genie-
ten mee. Het duurt ongeveer twee jaar 
om de Groene Vlag te behalen. 
Als een school besluit mee te doen aan 
Eco-Schools wordt de school door een 
vaste begeleider ondersteunt. Dit is één 
van de NME docenten van de kinder-
boerderij.  
Voor meer informatie:  
www.eco-schools.nl 

 
Veenweide

Gloob en Teo als energiedetectives  
en klimaatonderzoekers           
groep 1-2-3-4 (NIEUW) 

 
Samen met Gloob & Teo op pad naar een 
duurzame wereld waarin iedereen een 
fijn leven heeft op een gezonde planeet. 
We starten de les met een verhaal over 
energie. Wat is energie? Hoe halen we 
energie uit de natuur? En waar krijg jij 
energie van? Daarna gaan de kinderen 
samen met Gloob en Teo op pad over de 
kinderboerderij. Het is een kennismaking 
met zonne-energie, windenergie, bewe-
gingsenergie, energie besparen, klimaat, 
wateroverlast, biodiversiteit, recyclen en 
zorgen voor de aarde. 
 
Deur Dicht! Licht Uit!           
groep 1-2-3-4 
 
De tentoonstelling ‘Deur dicht! Licht uit!’ 
laat jonge kinderen op een leuke, inter- 
actieve manier kennismaken met afval-
scheiding, waterbesparing, energie- en 
voedselgebruik en leert de kinderen over 
duurzame en niet-duurzame energie.  
De kinderen worden op ludieke manieren 
gemotiveerd de lamp uit en de deur ach-
ter zich dicht te doen. Alle vormen van 

verspilling komen op een grappige manier 
aan bod via interactieve spelletjes en  
opdrachten. Het is een echte ‘doe &  
ontdek’ tentoonstelling. 
 
Huisje, Boompje, Beestje           
groep 3-4 (VERNIEUWD) 

 
Mensen wonen meestal in huizen. Hoe is 
dat bij dieren? Dieren hebben geen ver-
warming en geen elektriciteit nodig. Hoe 
kunnen mensen hun huizen zo aanpas-
sen dat zij zo min mogelijk energie nodig 
hebben? Hoe kunnen zij schone energie 
gebruiken voor verwarming en elektrici-
teit? Hoe isoleren dieren en hoe isoleren 
mensen? We bekijken op welke manier de 
kinderboerderij schone energie opwekt 
om elektriciteit te kunnen gebruiken voor 
verwarming, licht en computers. 
 
Escape House            
groep 3-4-5-6-7-8 (NIEUW) 

 
Leer meer over duurzame energie met het 
Escape House. Er is een huis in het klein 
nagebouwd met allemaal puzzels, op-
drachten en sloten. Probeer als eerste 
groepje de puzzels op te lossen en ben de 
winnaar van de klas! In het Escape House 
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NIEUW LESPROGRAMMA ENERGIE EN KLIMAAT

NME KI N DERBOERDERIJ  
VEENWEI DE (STICHTI NG BALANS)

Voor u ligt de nieuwe Soester NME-wijzer 
2022-2023 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 
2022-2023 

l NME Kinderboerderij Veenweide (Stichting Balans) 
Bezoekadres : Vedelaarpad 53, 3766 CM Soest 
Contact : Simone van Dongen, Rebecca Middelman & Lisanka van Scheijndel 
Telefoon : Simone 06 26 06 27 52 

Rebecca 06 12 44 56 50  
Lisanka 06 161 333 78 

E-mail : s.vandongen@stichtingbalans.nl 
r.middelman@stichtingbalans.nl 
l.vanscheijndel@stichtingbalans.nl 

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 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 : Carla 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 Stichting DierenZorg Eemland 

Bezoekadres : Eemweg 2d, 3764 DG Soest 
Contact : Tamara van der Heijden 
Telefoon : 035 601 25 01 
E-mail : info@dierenzorgeemland.nl 

 
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

Soest is druk bezig met de energietransitie. Energietransitie omvat alles wat te maken 
heeft met de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Duur-
zaam is een groot begrip. Als NME centrum kijken wij naar energie en klimaat, maar 
ook naar consuminderen en bewust gebruik. Vooral hoe kinderen vanuit hun eigen 
leefomgeving invloed uit kunnen oefenen. Ons nieuwe aanbod Energie en Klimaat  
zal kinderen prikkelen en verwonderen. Ze leren zelf na te denken over de huidige  
problematieken, zowel de voordelen als de nadelen. Van onderbouw tot bovenbouw, 
voor elke groep is er een passend aanbod.

EXTRA AANBOD



 

* De aanbieders:  
 
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 2022-2023 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 2022-2023’.  

    >> 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 meer met Duurzaamheid  
dan alleen lessen, excursies en leskisten uit het NME 2022-2023 programma? 
Kijk dan eens op www.ecoschools.nl.  
Heeft u na het raadplegen van de site nog vragen over Eco-Schools? 
Neem dan contact op met Rebecca Middelman.

BELANGRIJK:
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■ Kinderboerderij  Veenweide

■ Scholenwerkgroep IVN Eemland 

■ Stichting DierenZorg Eemland

■ Waterschap Vallei en Veluwe

■ Reinigingsbedrijf Midden Nederland

■ Kringloopcentrum Spullenhulp

■ Boerderij in de kijker

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 2 2 - 2 0 2 3
materiaal                        kleuters groep 1 en 2                                                        onderbouw groep 3 en 4                                            middenbouw groep 5 en 6                                          bovenbouw groep 7 en 8                      aanbieder * domein

   les                                          Gloob en Teo als energiedetectives (NIEUW)                         Gloob en Teo als klimaatonderzoekers (NIEUW)                                                                                                                                                                                                 ■ kinderboerderij 

   les                                                                                                                                                                                                                                                             Kringlopen  (VERNIEUWD)                                                                                                                                    ■ kinderboerderij  

   les                                          Deur dicht! Licht uit!                                                                     Deur dicht! Licht uit!                                                                                                                                                                                                                                                   ■ kinderboerderij 

   les                                                                                                                                                                                                                                                             Stroomstoring Challenge! (NIEUW)                                                                                                                  ■ kinderboerderij 

   les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Science Lab                                                     ■ kinderboerderij  

   les                                                                                                                                                       Escape House (NIEUW)                                                           Escape House (NIEUW)                                                              Escape House (NIEUW)                                 ■ kinderboerderij  

   les                                                                                                                                                                                                                                                             Schoolpleinecologie                                                                  Schoolpleinecologie                                     ■ kinderboerderij  

   excursie                                                                                                                                                                                                                                                   Klimaatles in de klas                                                                Klimaatles in de klas                                    ■ Vallei en Veluwe  

   leskist                                   Eigenwijs met energie (NIEUW)                                                 Eigenwijs met energie (NIEUW)                                           Eigenwijs met energie (NIEUW)                                             Eigenwijs met energie (NIEUW)                ■ kinderboerderij  

   leskist                                                                                                                                                                                                                                                      Het weer op school                                                                   Het weer op school                                      ■ kinderboerderij 

    

   excursie                                                                                                                                                                                                                                                   Recyclingstation de Schans                                                                                                                                ■ RMN Reiniging  

   excursie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kringloopcentrum Spullenhulp               ■ Spullenhulp  

   leskist                                                                                                                                                                                                                                                      Papier maken                                                                              Papier maken                                                 ■ kinderboerderij  

    

   les                                          Kraamvisite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ■ kinderboerderij 

   les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Je bent wat je eet                                         ■ kinderboerderij  

   les                                          Boertjes & Boerinnetjes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ■ kinderboerderij  

   les                                                                                                                                                       Huisje, boompje, beestje  (VERNIEUWD)                                                                                                                                                                                                                ■ kinderboerderij  

   les                                                                                                                                                       Poep                                                                                                                                                                                                                                                                                  ■ kinderboerderij  

   excursie                                                                                                                                            De koeien van boer Jan                                                         Superboerderij                                                                            Check je melkpak!                                        ■ Boerderij in de Kijker 

   excursie                                                                                                                                                                                                                                                   Hoe worden dieren opgevangen? (groep 6)                     Hoe worden dieren opgevangen?           ■ Dierenzorg Eemland  

   leskist                                                                                                                                                Kluts!                                                                                           Kluts!                                                                                                                                                                         ■ kinderboerderij  

   leskist                                                                                                                                                                                                                                                      Stadsvogels                                                                                  Stadsvogels                                                     ■ kinderboerderij  

   leskist                                                                                                                                                                                                                                                      Bijen                                                                                                                                                                           ■ kinderboerderij 

    

   les                                          Kabouternatuurpad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ■ kinderboerderij 

   les                                                                                                                                                                                                                                                             Imkerles                                                                                                                                                                    ■ kinderboerderij 

   les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Beleef de Lange Duinen                             ■ kinderboerderij  

   les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Park Vliegbasis Soesterberg                      ■ kinderboerderij  

   excursie                                                                                                                                            Slootleven                                                                                  Slootleven                                                                                    Slootleven (groep 7)                                     ■ IVN Eemland  

   excursie                                                                                                                                            Herfstwandeling                                                                     Herfstwandeling (groep 5)                                                                                                                                 ■ IVM Eemland  

   fietsexcursie                                                                                                                                                                                                                                          Rondje Waterschap (groep 6) (NIEUW)                                Rondje Waterschap (NIEUW)                      ■ Vallei en Veluwe  

   online lesmodule             www.droppiewater.nl                                                                  www.droppiewater.nl                                                           www.droppiewater.nl                                                              www.droppiewater.nl                                 ■ Vallei en Veluwe  

   leskist                                   Bodemgespuis & kriebelbeestjes                                             Bodemgespuis & kriebelbeestjes                                                                                                                                                                                                                          ■ kinderboerderij  

   leskist                                   Boompje Groot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ■ kinderboerderij 

   leskist                                                                                                                                                De verdwaalde boom                                                                                                                                                                                                                                                 ■ kinderboerderij  

   leskist                                   Vier Seizoenenspel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ■ kinderboerderij 

   leskist                                                                                                                                                Plantenonderzoek                                                                  Plantenonderzoek                                                                     Plantenonderzoek                                        ■ kinderboerderij 

 

   les                                                                                                                                                       Zintuigensafari                                                                                                                                                                                                                                                             ■ kinderboerderij 

   les                                                                                                                                                                                                                                                             Zintuigen bij dieren en mensen                                                                                                                       ■ kinderboerderij  

   leskist                                   Ikzelf                                                                                                   Ikzelf                                                                                            Ikzelf                                                                                                                                                                           ■ kinderboerderij  

   leskist                                                                                                                                                                                                                                                      Hoor jij wat ik hoor?                                                                                                                                             ■ kinderboerderij 

    

   leskist                                   Smaaklessen                                                                                   Smaaklessen                                                                             Smaaklessen                                                                               Smaaklessen                                                  ■ kinderboerderij 

   leskist                                   Alles voor een pannenkoek                                                        Alles voor een pannenkoek                                                                                                                                                                                                                                      ■ kinderboerderij

energie  
& klimaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
recycling  
& afval 
 
 
dieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
natuur  
& ecologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zintuigen 
 
 
 
 
voeding 
 


