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Voortbestaan van het CNME
We zien de toekomst weer positief tegemoet. We hebben
een aantal nieuwe leden erbij. De komende CNMEdedeling
hoop ik hierover meer nieuws te kunnen melden.

Reserveringen voor schooljaar 2017 – 2018
We lopen iets achter wat betreft de planning.
•

Maar….vanaf 1 juli 2017 staat het nieuwe jaaraanbod klaar.

•

Rond 1 juli kun je het jaaraanbod voor schooljaar 2017 – 2018 op school verwachten.
Via de e-mail wordt dan ook een pdf-bestand van het jaarprogramma, de handleiding van het
reserveringssysteem, de code en bijbehorende brief gestuurd.

•

We hopen dat je vóór 8 september 2017 een keuze maakt, zodat wij vóór 15 september
2017 de inschrijvingen kunnen verwerken. Dat is van belang omdat we tijdig allerlei
bestellingen (o.a. vlinders in de klas) moeten plaatsen en anders achter het net vissen.

Het CNME-aanbod
Bestellingen, materialen, afspraken
De leerkrachten die leskisten of materialen besteld hebben, kunnen deze op de
aangegeven datum verwachten.
•

22 juni: aardappels
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Floralia ( voor de deelnemende scholen)
De keuring op vrijdag 16 juni 2017:
•

•

•
•

•

•

Een deskundige jury zal uw school op vrijdag 16 juni 2017 tussen 9.00
en 16.30 uur bezoeken om vast te stellen welke planten de mooiste
zijn. In totaal doen 12 scholen met de Floralia 2017 mee. Met goede
wil van de jury en vooral met uw medewerking moet het lukken om op
deze vrijdag op alle scholen de planten te beoordelen.
Kunt u er voor zorgen dat de planten die dag op school aanwezig zijn,
voorzien van de VOOR- EN ACHTERNAAM van de leerling, het liefst
uitgestald op tafels?
Wilt u de planten buiten het leslokaal b.v. in de aula uitstallen.
Alle uitgedeelde stekjes worden bekeken, een mislukte plant (zelfs een leeg potje) kan nog
een punt opleveren. Wij adviseren u om de planten op donderdag 15 juni 2016 al mee naar
school te laten nemen. Mocht een leerling donderdag de plant niet bij zich hebben, dan
heeft hij/zij de volgende dag nog een kans.
Als de keuring op de geplande datum niet door kan gaan, kunt u contact opnemen met Jan
van Rijn, cnmehellendoorn@gmail.com , tel.: 06 33 89 72 68 of 0548 613464 tot uiterlijk
dinsdag 13 juni a.s. Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, schroom niet contact met hem op
te nemen.
Namens de Floraliawerkgroep van het CNME bij voorbaat heel hartelijk bedankt voor uw
medewerking.

Woensdag 21 juni 2017 a.s. om 14.30 uur
zal in het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281 te Nijverdal de
jaarlijkse prijsuitreiking voor de bekroonde Floraliaplanten plaatsvinden.
Die middag zullen de prijzen worden uitgereikt aan de jongens en meisjes die, per
school, de twee mooiste planten hebben opgekweekt. Al die prachtige planten zullen
tentoongesteld staan tijdens deze feestelijke bijeenkomst. Bovendien zal uit alle
inzendingen de allermooiste plant worden gekozen en worden beloond met een
prijsje.
Naast de twee mooiste planten zal de jury ook de totale inzending van elke school
bekijken om vast te stellen welke school dit jaar de 1e prijs in de prijzenkast mag
zetten. Misschien is uw school dit jaar de gelukkige.
Graag nodigen wij je uit om met uw leerlingen en hun familie en vriendjes bij de
uitreiking aanwezig te zijn.
Het lesmateriaal is HIER te vinden. (Het wachtwoord is CNME01!)

Fairtradegemeente Hellendoorn
Het is de gemeente Hellendoorn gelukt om Fairtrade Gemeente te worden. Op 13 mei is de eretitel
bijgeschreven achter de plaatsnaam. De landelijke jury is van mening dat Hellendoorn aan alle
voorwaarden voldoet.
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Het CNME heeft met de Stichting FairTrade gemeente Hellendorn afgesproken samen te gaan
werken.
De laatste ontwikkelingen vind je op hun facebookpagina.

Beleef de lente junior
Op de site van Beleef de Lente junior 2017 is van alles
te beleven met de uilen, slechtvalken, koolmezen
ooienvaars etc. Kinderen kunnen van heel dichtbij zien
hoe vogels de lente in het hoofd krijgen: flirten, paren,
eieren uitbroeden, jongen voeren en – als alles goed gaat
– het uitvliegen.
Bij het CNME is een leskist vogels te leen en we hebben
ook een tiental verrekijkers. 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.
De eerstkomende activiteit is op woensdag 14 juni 2017
Vandaag gaan we de Holterberg eens van een heel andere kant bekijken. We beginnen op
het Holterbergplein bij het natuurmuseum. Daarna gaan we naar de heidevelden van de
Canadese Oorlogsbegraafplaats. We moeten een beetje geluk hebben, maar als de zon
schijnt is de kans groot dat we daar Zandhagedissen spotten. Vervolgens lopen we door
naar de Salamandervijver in het Bos van Daantje Das. Het moet wel heel gek zijn als we in
de vijver geen Watersalamanders zullen aantreffen.
Waar: Natuurmuseum Holterberg
Aanvang: 14.30 uur
De kinderen kunnen zich aanmelden via de site : http://jeugdnatuurclubdesallandseheuvelrug.nl/
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Grijs en Groen
• Uitnodiging: Gratis inzamelactie Wecycle
o Recycle mee en spaar voor een mooie beloning!
o Recycling is belangrijk. Om kinderen te leren ook kleine elektrische apparaten
na afdanking in te leveren, houdt Wecycle jaarlijks de landelijke inzamelactie
met basisscholen. Doe ook mee, bespaar grondstoffen en verdien een mooi
cadeau! Lees verder.
• Lessen over klimaat
o Het programma is opgedeeld in vijf thema's: Grond, Water, Biodiversiteit,
C02 en Justdiggit. De lessen zijn
ontwikkeld om kinderen van groep 7
en 8 te leren over verwoestijning en
de klimaatverandering die daarbij
komt kijken, maar vooral ook waar de
oplossing ligt. De lessen bestaan
allemaal uit een filmpje, een
leestekst, een ontdekplaat en een
doorlopende opdracht. Lees verder.
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