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Beste CNME coördinator, leerkracht,
In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor:
HET CNME-AANBOD
Bestellingen, materialen, afspraken
De leerkrachten die leskisten of materialen besteld
hebben, kunnen deze op de aangegeven datum
verwachten.
23 maart: Kikkerdril
6 april: Floraliaplantjes
30 maart: Eierproject

CNMECOÖRDINATOREN-OVERLEG
Het volgend overleg staat gepland op dinsdag 4 april 2017 om 16.00 uur en duurt tot uiterlijk
17.15 uur. Het vindt plaats in het Buitencentrum. De agenda is bijgevoegd.
KIKKERVISJES
Wanneer je kikkerdril hebt besteld; ze komen donderdag 2 maart. Het zou prettig zijn als het
water in de aquariumbak al op kamertemperatuur is. Het bijbehorende lesmateriaal is HIER te
vinden.
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EIERPROJECT

Wanneer je het eierproject hebt besteld; dit wordt donderdag 30 maart bezorgd. Het
bijbehorende lesmateriaal is HIER te vinden.

FLORALIA
Wanneer je je hiervoor hebt opgegeven; donderdag 6 april worden de bestelde planten bezorgd.
Het bijbehorende lesmateriaal is HIER te vinden.
FAIRTRADEGEMEENTE HELLENDOORN
De Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn zet deze maanden alles op alles om Hellendoorn nog
voor 13 mei (Dag van de Fairtrade) te laten uitroepen tot Fairtrade
Bij fairtrade gaat het om letterlijk om eerlijke handel. Dat producenten in de Derde Wereld niet
worden uitgebuit, maar een goede prijs ontvangen voor hun goederen. Maar ook dat al die goederen
onder goede werkomstandigheden (uitbannen van kinderarbeid) worden gemaakt, waarbij het milieu
zoveel mogelijk wordt ontzien. Het is een soort noaberschop over de grens. Wij hebben contact
opgenomen met de plaatselijke werkgroep. Wellicht kunnen we samenwerken.
Mocht je als school geïnteresseerd zijn, dan kun je hier contact zoeken.
De laatste ontwikkelingen vind je op hun facebookpagina.

BELEEF DE LENTE JUNIOR
Beleef de Lente junior 2017 is begin maart 2017 gestart. Het lesmateriaal vind je hier.

Voor kinderen die graag buiten zijn, dieren en
planten leuk vinden. Voor kinderen die
geïnteresseerd zijn in de maan en de sterren
Kortom nieuwsgierig zijn naar wat er allemaal
buiten aan heel grote en kleine dingen te zien en
te ontdekken valt. Heb je zulke kinderen in de
groep die tussen de 8 en 12 jaar oud zijn ? Dan is
de Jeugdnatuurclub De Sallandse Heuvelrug echt
iets voor hen.
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De eerstkomende activiteit is op woensdag 12 april 2017
We brengen dan een bezoek aan de familie Freriks. We zien van dichtbij wat er allemaal
komt kijken op de boerderij. Hoe zorgt de boer voor zijn koeien. Heb je wel eens een koe
in de bek gekeken en wie heeft er wel eens een koe gemolken?. Het wordt een bijzondere
ervaring op de boerderij.
Je kunt je HIER aanmelden.

GRIJS EN GROEN
NATIONALE BUITENLESDAG 11 APRIL 2017
Dinsdag 11 april 2017 is de Nationale Buitenlesdag! Op de
Nationale Buitenlesdag geven leerkrachten in heel Nederland
buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties van
kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk! Meld je aan en
ontvang gratis de Buitenlesbundel, vol met uitgewerkte lessen
en lesideeën. Deze vind je overigens ook HIER. Je doet als school al mee aan de Nationale
Buitenlesdag als je minimaal één les aan één klas buiten geeft. Lees verder.
SCHOOLTUIN
• Het moestuinseizoen is in aantocht. Hoog tijd om
de schooltuin gereed te maken. Het boek Zie zo
zaai je helpt mee. Lees verder.
• Weten wat je wanneer kunt planten? Bekijk een
zaaikalender.
• Lees hier meer info over de Makkelijke Moestuin
in een vierkantemetertuin voor scholen; je kunt er ook spullen bestellen.
• Meer hulp nodig? Moesie de Moestuincoach geeft je zaden en tips.
LANDELIJKE OPSCHOONDAG
Is je bezem al afgestoft? Zaterdag 25 maart is het tijd voor de
Landelijke Opschoondag. Dat betekent dat in heel Nederland
buren, gemeenten, scholen en bedrijven samen aan de slag gaan om
hun buurt een stukje schoner te maken.
Daar doe jij toch ook aan mee? Meld je hier aan.
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EARTH HOUR HELLENDOORN
25 maart 2017 van 19.30 tot 21.30 Huis voor Cultuur en Bestuur / Henru Dunantplein
Earth Hour is de grootste internationale campagne van het Wereld Natuur Fonds
voor onze aarde. Wereldwijd doen miljoenen mensen, bedrijven en gemeentes
mee en geven met een simpel gebaar op hetzelfde tijdstip aan dat ze zich
zorgen maken over de toekomst van onze aarde. En graag wat willen doen!
Het zou toch mooi zijn als we in Hellendoorn op 25 maart een paar activiteiten organiseren
om dat “Earth Hour” in de picture te zetten?
In ieder geval zal de gemeente Hellendoorn het licht op het H.Dunantplein en in het Huis
voor Cultuur en Bestuur uitdoen.
ZINiN zal hun theaterbezoekers met kaarslicht ontvangen en is in overleg met de artiest
om ook in de voorstelling aandacht aan dit gebeuren te besteden en/of het licht op het
toneel een tijdje uit te doen.

Woordzoeker Earth Hour

Bijgevoegd vind je een puzzel. Leerlingen kunnen de puzzel maken en op 25 maart tussen
19.30 en 20.00 uur inleveren in het Huis van Cultuur en Bestuur, Ze maken dan kans op 1
van de 5 prijsjes.
Meer informatie vind je HIER.
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