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Beste CNME coördinator, leerkracht, 
 
In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor:  

HET CNME- AANBOD IN MAART 

Bestellingen, materialen, afspraken 
De leerkrachten die leskisten of materialen besteld hebben, kunnen 
deze op de aangegeven datum verwachten. De CNMEcoördinator 
heeft in september het overzicht ontvangen. Kun je het overzicht 
niet vinden, neem dan contact met ons op. 
Dinsdag 10 maart vindt het CNMEcoördinatorenoverleg plaats. Het 
duurt van 16.00 tot 17.30 uur. De agenda is reeds verstuurd. 
Zoek het aquarium alvast maar op en maak deze klaar voor de 
kikkervisjes. We verwachten ze rond 19 maart.  De handleiding vind 
je hier. Het benodigde wachtwoord  is CNME01! 
Het eierproject komt op 19 maart.  
 

NIEUWS VAN HET CNME  

Websites over de lente 
Afgelopen weekend was het prachtig weer. De lente is aangebroken. Hieronder een paar 
websites waar van alles over de lente is te vinden.  

Digibord en Digitaal Schoolbord Startpagina: actueel lente  
Lente, internetwijzer 
Lente, Meester Michael 
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De Stichting Nationale Boomfeestdag  
Op 10 april 1957 werd de eerste officiële landelijke  Boomplantdag 
georganiseerd in Apeldoorn.. In de afgelopen  jaren jaar zijn er meer 
dan tien miljoen bomen op de Nationale Boomfeestdag geplant, ofwel 
ruim 4000 voetbalvelden: een substantiële bijdrage aan de CO2-
reductie. Als je op de hoogte gehouden wilt worden van de activiteiten 
kun je je abonneren op de nieuwsbrief. Klik daarvoor hier. Je kunt dan 
direct een kijkje nemen op de site. Een aantal van de projecten kun je 
bij het CNME  lenen.  
In de gemeente Hellendoorn helpen op woensdag 18 maart 2015 de 
Commissaris van de Koning, mevrouw Ank Bijleveld, en burgemeester Anneke Raven de kinderen van 
basisschool de Wingerd met het planten van bomen en heesters in het park de Tuinen van 
Nijverdal. 
 
Floralia 
De plaatselijke afdeling Hellendoorn / Nijverdal van Groei en 
Bloei is vorig jaar opgehouden te bestaan. In samenspraak met 
een aantal oud-leden van Groei en Bloei heeft het CNME besloten 
om de Floralia-activiteit zelf te organiseren. Als bijlage vind je 
het inschrijvingsformulier. We hopen dat je dit vóór 20 maart 
wilt invullen, zodat wij de plantjes op tijd  kunnen bestellen.  

CURSUS IVN NATUURGIDS 

Bij voldoende aanmeldingen start 11 april 2015 de cursus IVN Natuurgids. Als onderwijzer heb ik 
altijd veel plezier gehad aan deze cursus. Het heeft mij bijvoorbeeld gestimuleerd om met de 
groep vaak naar buiten te gaan om daar opdrachten uit te voeren. Een echte aanrader. Zie voor 
informatie hier. 

BUITENMARKT – MAANDAG 6 APRIL 

In samenwerking met het IVN –Hellendoorn organiseert Staatsbosbeheer een Buitenmarkt. Een 
dag vol activiteiten voor oude en jong. Van schminken, nestkastjes timmeren, broodjes bakken, 
knutselen met natuurlijke materialen, paardentram. Allerlei kramen met oude ambachten en 
streekproducten. En muziek zal ook niet ontbreken. Een dag vol vertier en 
plezier voor jong en oud. 

Datum:  maandag 6 april 9 (tweede paasdag) 
Plaats:  Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281,7441 
  GS,  Nijverdal  
Tijd:   11.00 tot 17.00 uur 
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WATER & WERELD WATERDAG 20 MAART 201 5  

20 maart 2015 is het WereldWaterDag , de jaarlijkse herinnering aan het belang van drinkwater 
als noodzakelijke voorwaarde voor ontwikkeling en leven in het algemeen. De WereldWaterDag 
zorgt ervoor dat wij met zijn allen stilstaan bij het belang van goed waterbeheer en 
watermanagement.  

Je kunt hier ook een bijdrage aan leveren door er in een les aandacht aan te besteden. 
Het is namelijk belangrijk dat we zuinig omspringen met water. Kijk daarvoor eens op:  
Waterkennis 
Lessen over het riool 
Watereducatie 

SPOREN ONTDEKKEN 

Kinderen zijn echte speurneuzen. Schattige eendjes in de lente, vogelgezang in de zomer, kastanjes 
in de herfst en sneeuw in de winter maken ze blij. Ze willen precies weten waar alles vandaan komt 
en rennen verrukt het bos rond terwijl ze alles dat er vreemd uitziet in hun zakken proppen. En als 
ze denken dat ze een spoor hebben ontdekt, worden ze helemaal wild. 

Staatbosbeheer lanceerde op 16 oktober de app Spoorzoeker, welk dier was hier. 
Hiermee kunnen kinderen precies uitvogelen welk dier welk spoor achterlaat. Als een 
echte detective kunnen kinderen daarmee een mysterie oplossen en tegelijk iets 
leren over de natuur. 

LEZING TUINSLAKKEN DOOR HERMAN ROODE 

Een regenbui en daar heb je ze weer. Met honderden tegelijk, vaak met huis en al. We hebben het 
over slakken, een uiterst interessante groep, waarvan het bestaan zich afspeelt op een ander 
niveau dan ons jachtige mensenleven. Herman Roode neemt ons mee naar de wereld van de 
landslakken en zal vertellen over de levenswijze, herkenning en over het werk dat hij verricht voor 
het Atlasproject Nederlandse Mollusken. Slakken zijn bij veel mensen niet geliefd, vooral de 
naaktslakken zijn niet populair. Mensen met liefde voor hun tuin zien ze doorgaans liever gaan dan 
komen. Toch zijn het heel interessante beesten. Naast bouw, voortplanting en levenswijze 
behandelt Herman ook de verschillende soorten en hij leert hoe je die kunt herkennen. Genoeg stof 
dus voor een interessante avond met veel foto's.  

Voor de leerkrachten die de leskist slakken wel eens lenen, is dit een prachtige gelegenheid om 
interessante weetjes over deze weekdieren te weten te komen. 

Wanneer vrijdag 27 maart 2015 
Aanvang:  20.00 tot 22.00 uur.  
Plaats:  Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 
  281 ,  Nijverdal  
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