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NIEUWE BESTUURSLEDEN CNME
Joke van der Merwe wordt per ingang van het nieuwe
schooljaar onze nieuwe voorzitter. Daar zijn we heel
blij mee. Joke is al vanaf het begin bij het CNME
betrokken én is leerkracht op een bassischool. Ze kent het CNME dus van binnen en van
buiten. Helemaal nieuw is onze nieuwe penningmeester John Pas. John kende het CNME
niet, maar weet gelukkig wel alles van financiën. Hij is intussen al goed ingewerkt en het
klikt prima.
Ook voor het beheer van het Centrum en voor het wegbrengen van de materialen hebben
we ons team kunnen versterken. Hierover een andere keer meer.
RESERVERINGEN VOOR SCHOOLJAAR 2017 – 2018
Vanaf 3 juli tot 8 september 2017 staat het nieuwe jaaraanbod weer klaar.
•

Bij deze nieuwsbrief is een pdf-bestand van het jaarprogramma, de handleiding van
het reserveringssysteem, de code en bijbehorende brief gestuurd.

•

We hopen dat je de het programma, net als deze nieuwsbrief, onder de aandacht van
je collega’s brengt.

•

Uit duurzaamheidsoverwegingen hebben we geen gedrukt exemplaar gestuurd.
Mocht je deze toch willen ontvangen dan horen we dat graag. Je krijgt dan alsnog
een programmaboekje bezorgd.
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•

De eerste inschrijvingstermijn sluit 8 september 2017. Daarna verdwijnen een
aantal items uit ons aanbod. We gaan ervan uit dat je vóór die datum een keuze kunt
maken, zodat wij vóór 14 september 2017 de eerste inschrijvingsronde kunnen
verwerken. Dat is van belang omdat we tijdig allerlei bestellingen (o.a. vlinders in de
klas, maïs en champignons) moeten plaatsen en anders achter het net vissen.

HET CNME-AANBOD
Afgelopen donderdag zijn de laatste materialen Bij de scholen gebracht. We verwachten ze vóór
20 juni weer terug. We kunnen de kisten dan nog voor het einde van het schooljaar controleren en
eventueel aanvullen.

FLORALIA 2017
Het CNME heeft dit jaar voor de derde keer het Floraliaproject
georganiseerd. In het kader van dat project krijgen de kinderen van de
basisschool een kleine pelargonium aangeboden met de bedoeling dat zij de
plantjes met zorg en liefde opkweken tot mooie bloeiende planten.
Op woensdag 21 juni kwamen de twee beste plantenkwekers van iedere
school naar het Buitencentrum om in het bijzijn van familie, vrienden en
vriendinnen de gouden of zilveren medaille in ontvangst te nemen. Zij kregen
deze uitgereikt door het oud-bestuurslid van de vereniging Groei en Bloei,,
Anjo ter Avest.
Nikki Hendriks van basisschool De Rietslenke kreeg een beker omdat zij de allermooiste
pelargonium van alle kinderen had gekweekt.
De kinderen van Op Weg hebben echt een klasse prestatie geleverd. Hun plantjes kregen
gemiddeld het hoogste cijfer. Zij ontvingen daarvoor de gouden beker.
Het CNME bedankt alle leerkrachten, de juryleden, de kinderen en de ouders voor hun bijdrage.
Het was weer een zeer geslaagd project.

KINDERBOEKENWEEK 2017
De 63ste editie van de Kinderboekenweek met als thema “Gruwelijk Eng’
vindt plaats van woensdag 4 t/m zondag 15 oktober 2017. In navolging van
vorig jaar biedt Staatsbosbeheer, IVN, CNME en ZinIn bibliotheek de
scholen van de gemeente Hellendoorn weer een programma aan. Dit is mede
mogelijk gemaakt door een projectbijdrage van Stichting Sámen voor
Nationaal Park Sallandse Heuvelrug uit het fonds van S(up)port for Nature
De voorbereidingsgroep bestaat uit: Jan van Rijn, Danita Mars, Els Koster en Hanneke Elbertsen.
We richten ons dit jaar weer op de groepen 4 en 5. De activiteiten vinden ’s morgens plaats. Begin
september worden de uitnodigingen verstuurd.
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WANDELEN VOOR WATER
Wij zullen de komende decennia te maken krijgen met de
gevolgen van klimaatveranderingen. Het CNME wil in
samenwerking met partners komend schooljaar het project
Wandelen voor Water bij de scholen promoten! Met bijzondere gastlessen leren de
kinderen over de wereldwijde waterproblematiek en met een sportieve wandeltocht
(Scholen bepalen zelf de beste wandeldatum (maart tot en met juni) kunnen de kinderen
hier zélf iets betekenen voor hun leeftijdsgenoten in Afrika.
Zie voor meer informatie hier.
DE WILDE STAD
Binnenkort, november 2017, komt de film ‘De Wilde
Stad’ uit. Het is de ‘opvolger, een vervolg op de film ‘De
Nieuwe Wildernis’ en ‘Natuur in de Delta’.
De film leent zich goed om er op één of andere manier een vervolg aan te geven.
Voor scholen bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om lespakketten te downloaden en te
gebruiken in de klas.
Het CNME is uitgenodigd om samen met Staatsbosbeheer, IVN en ZinIn te brainstormen
over de vraag welke mogelijkheden/kansen er zijn om deze film te promoten en daar
activiteiten aan te koppelen voor de basisschooljeugd.
Ben je nieuwsgierig; meer informatie over de film vind je via deze links:
http://us6.campaign-archive2.com/?u=d9234b0539&id=9567dd9b80&e=aba57179e2
http://www.dewildestad.nl/stadindeklas/

GRIJS EN GROEN
De dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2017
ZOMERVAKANTIE
Dit was de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar
Hartelijke groeten, sterkte met de laatste loodjes en een heel fijne
vakantie toegewenst.
Vanaf 30 augustus 2017 zijn wij weer present in het Buitencentrum.
Het CNME-team
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