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Beste CNME coördinator, leerkracht,

Het nieuwe jaar is weer van start gegaan! Wij hopen
dat je hebt genoten van een goede en gezellige
jaarwisseling en datje weer klaar bent voor een mooi
nieuw jaar.
In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor:
RESERVERINGSSYSTEEM IS OPENGESTELD
Je kunt steeds bestellen, maar niet alles.
KAMERPLANTEN
Wanneer je kamerplanten hebt besteld. Deze worden 2 februari bezorgd.
VOORJAARTAKKEN
De voorjaarstakken worden donderdag 9 maart bezorgd.
NIEUWS VAN HET CNME
Het CNME heeft een nieuwe voorzitter. Vanaf de oprichting van het CNME in 1989 is Jan van Rijn
voorzitter geweest. Per 1 januari 2017 is hij opgevolgd door Danita Mars. Danita is leerkracht
basisonderwijs, IVN Natuurgids en draait al enige tijd mee in ons CNME-team. We zijn blij dat
Danita het stokje van Jan over wilde nemen. We wensen haar heel veel succes.
Jan van Rijn blijft overigens wel betrokken bij het CNME.
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SUBSISDIE LESKIST “RAAR MAAR WAAR’
‘Raar maar Waar’ was het thema van de Kinderboekenweek
2015. Naar aanleiding van het lesprogramma dat we hebben
ontwikkeld is een mooie leskist gemaakt. We hebben
daarvoor via Natuur en Milieu Overijssel subsidie gekregen
van de Nationale Postcode Loterij. Dank daarvoor.
TUINVOGELTELLING VOOR SCHOLEN OP VRIJDAG 27
JANUARI 2017
Doe ook mee met je school aan de NationaleTuinvogeltelling!
Vrijdag 27 januari 2017 is scholenteldag.
Klik hier voor alle informatie die je nodig hebt om met je
school, mee te doen aan de Nationale Tuinvogeltelling.
Hier vind je het gratis lesmateriaal van de Tuinvogeltelling. Laat je inspireren met leuke
doe-tips, handige telformulieren voor kinderen en informatie over vogelherkenning en
vogelgedrag. Meedoen aan de Tuinvogeltelling is leuk en gemakkelijk.
WARME TRUIENDAG 10 FEBRUARI 2017
De groenste energie is de energie die je niet
gebruikt. Onder dit motto nemen elk jaar weer
vele honderdduizenden Nederlanders actief deel
aan Warmetruiendag. Op deze nationale dag van
de energiebesparing zetten mensen de
thermostaat massaal minimaal één graad lager en
besparen zo, per graad, 6% energie en dus 6%
CO2. Meer informatie vind je hier.
Gemeente Den Haag ontwikkelde een
inspiratieboek voor basisscholen. Hiermee kan je
leuke klimaatlessen geven aan alle groepen. Klik hier om het boekje te downloaden.
BELEEF DE LENTE JUNIOR
Beleef de Lente junior 2017 start begin maart 2017. Lesmateriaal vind je hier.

CNME Hellendoorn p/a Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441 GS Nijverdal, 06 10 42 09 54 (woensdagmiddag en donderdagmorgen
met uitzondering van de schoolvakanties) e-mail: cnmehellendoorn@gmail.com,
www.cnmehellendoorn.nl

JEUGDNATUURCLUB DE SALLANDSE HEUVELRUG
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.
Woensdag 8 februari 2017
Reecapriolen.
Het grootste zoogdier van ons Nationaal Park is het ree (capreolus capreolus). Een
ontmoeting met een ree is een belevenis om nooit te vergeten. Reeën houden er op het
eerste gezicht een weinig spectaculaire levenswijze op na, maar schijn bedriegt. De
tentoonstelling “Reecapriolen” in Natuurmuseum Holterberg geeft jullie een beter inzicht
in het ingewikkelde leven van reeën. Het is een speelse tentoonstelling, waarbij je veel zelf
moet doen en ontdekken. Gewapend met deze informatie wordt reeën spotten in het veld
nog veel leuker.
Waar: Natuurmuseum Holterberg
Aanvang: 14.30 uur
Kosten: € 2,50
GRIJS EN GROEN
Op maandag 2 januari is de firma Beek met het verspreiden van
de PMD-containers in het dorp Hellendoorn. gestart. In de
grijze PMD- containers met oranje deksel kan je verpakkingen
van plastic, metalen en drankkartons verzamelen.
We hebben een klein projectje rond de invoering van PMDcontainers gemaakt. Het is bestemd voor de leerlingen van
groep 7 en 8. Het is als bijlage toegevoegd.
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