Jaargang 27 nr. 3,november – december 2016
Beste CNME coördinator, leerkracht,
In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor:

CNMECOÖRDINATOREN-OVERLEG
Op maandag 31 oktober 2016 van 16.00 tot 17.05
uur vond het CNMEcoördinatoren-overleg plaats. Het
verslag is als bijlage bijgevoegd.
Het volgend overleg staat gepland op dinsdag 4 april
2017 om 16.00 uur in het Buitencentrum.

RESERVERINGSSYSTEEM OPENGESTELD
Je kunt steeds bestellen, maar niet alles.

KINDERBOEKENWEEK “OPA’S EN OMA’S VOOR ALTIJD
JONG”
Voor altijd jong! Wie wil dat nu niet?
Maar ja de tijd tikt door, de dagen vliegen voorbij en voor je
het weet ben je weer een jaar ouder. Zo gaat het nu eenmaal
er is echt geen houden aan. Toch zijn er dingen waar je jong bij
blijft. Onderzoeken hebben bewezen dat veel bewegen en veel buiten zijn goed is voor lijf
en leden, je fit en jonger houden. Wat een duurzaam concept is die natuur toch!
Waar een mens ook 'jong' bij blijft is 8 dagen schoolklassen ontvangen in het
BuitenCentrum van Staatsbosbeheer en hen laten genieten, ontdekken en verwonderen!!
Nou ja.......na afloop merk je dat je toch echt een dagje ouder wordt. Wat een
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springkikkers, ontdekkingsreizigers en enthousiastelingen zijn kinderen van groep 4 en 5
van de basisschool.
In samenwerking met het IVN, CNME
(Centrum voor Natuur en Milieueducatie),
Zinin bibliotheek en Staatsbosbeheer was er
een afwisselend programma samengesteld.
De kinderen gingen samen met vrijwilligers en
begeleiders vanuit school op
ontdekkingstocht naar de geheimen van de
natuur. Hoe groeien bomen? Bestaan er
babybomen en opabomen? Welke spelletjes deden opa's en oma's buiten? Kent u ze nog een
tolletje van een eikel of jeu de boules met kastanjes?
Die stenen die op de Sallandse Heuvelrug liggen, wat hebben zij allemaal meegemaakt
tijdens hun reis over de wereld? Vroeger leefden de mensen dan misschien dichterbij de
natuur nog steeds gebruiken we veel grondstoffen uit de natuur. De kinderen maakten hun
eigen thee van o.a. munt, douglas, bosaardbei. Kan ik dit écht opdrinken was een veel
gestelde vraag.
Wat hebben bodemdieren en paddenstoelen met de kringloop in de natuur te maken? Het
thema duurzaamheid kwam ook aan de orde met prachtige voorbeelden uit een leskist van
het CNME. De blokken turf hadden veel kinderen nog nooit gezien en het zichtbaar maken
van het verschil in stroomverbruik tussen een gloei- en een ledlamp was een ware
ontdekking.
Met dank aan alle vrijwilligers en meewerkende organisaties en de scholen (leerkrachten
ouders en kinderen) kijken we terug op een geslaagde Kinderboekenweek. Volgend jaar
weer? Dat zien we nog wel. We zijn dan ook weer een jaartje ouder tenslotte.
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.
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Woensdag 9 november 2016 gaan we met de boswachter de paden op en de lanen in van
de Sallandse Heuvelrug. Onderweg vertelt de boswachter van alles over de dieren, planten
en de geschiedenis van de Sallandse Heuvelrug. En heel speciaal: we gaan een kijkje nemen
bij het ecoduct.
Waar:

Buitencentrum Nijverdal,

Aanvang:

14.30 uur

Meer informatie vind je hier.

Woensdag 14 december 2016
Kerstmis staat voor de deur. We gaan kijken naar altijd groene bomen; de spar, de grove
den en de larix. Daarna gaan we kerstbakjes maken onder leiding van een hovenier en we
gaan knutselen met natuurproducten.
Waar:

Buitencentrum Nijverdal

Aanvang:

14.30 uur

Meer informatie vind je hier.

DUURZAME INITIATIEVEN VOOR SCHOLEN
• Op steeds meer scholen in Nederland
verschijnen zonnepanelen. Vaak zijn ze
gekoppeld aan een educatief project.
Maar hoe kom je nu van een idee naar
een pragmatische en haalbare realisatie.
Hierbij de ervaringen van twee sprekers
gedeeld: Arthur Hilgersom gaat in op het succesvolle zonnepanelenproject Widar in
de Zon. Robin Berg wilde met zijn internetbedrijf energieneutraal werken en heeft
via die wens inmiddels vele scholen van zonnepanelen voorzien. Meer informatie vind
je hier.
• Wecycle wil kinderen en jongeren leren dat
e-waste niet thuis hoort in de vuilnisbak,
maar gerecycled moet worden. Door e-waste
te recyclen zijn er minder grondstoffen uit de natuur nodig, want grondstoffen uit
oude apparaten en kapotte spaarlampen worden gebruikt om nieuwe producten van te
maken. Meer informatie vind je hier.
• Lege batterijen inzamelen op school
Stibat levert een gratis inzamelton voor lege batterijen
aan basisscholen die zich hebben aangemeld voor het
Stibat inzamelproject. Als de ton vol is dan komt de
ophaalservice van Stibat hem legen. Voor de ingezamelde
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en speelmateriaal bij elkaar kan worden gespaard. Winst voor de school én voor het
milieu! Meer informatie vind je hier.
• Wil je met de school iets betekenen voor het goede doel?
Organiseer dan samen met Sam’s Kledingactie een
kledinginzamelactie of wordt een kledingdepot met jouw
school! Wij helpen je met onze kennis en materialen. Zo
kunnen we je tips geven bij de organisatie van een actie,
hebben we materialen zoals posters, folders en zakken die
je kunt gebruiken en halen we de kleding bij je op. Zit je
op de basisschool, dan kun je de lesmodule ‘Sam’s Wereld
van textiel’ bezoeken. Hier kun je álles leren over textiel, hergebruik & recycling en
ontwikkelingshulp. Help ook mee! Meer informatie vind je hier.
• Het leger des heils houdt zich al
meer dan honderd jaarbezig met
inzameling van kleding
Ieder jaar gooit een Nederlander
gemiddeld veertien kilo kleding in de vuilnisbak. Zonde! Want die kleding kunnen wij
nog prima gebruiken. Daarom zamelt het Leger des Heils al meer dan honderd jaar
gebruikte kleding en textiel in. ReShare is de naam van de afdeling die zich hiermee
bezighoudt. Het betekent letterlijk: opnieuw delen. Dat is wat we willen. Meer
informatie vind je hier.

GRIJS EN GROEN
•

Landelijke natuurwerkdag op 5 november
’16
De Natuurwerkdag is de grootste,
landelijke vrijwilligersdag in het groen.
Landschappen NL organiseert deze dag
voor de 16e keer. Ieder jaar op de eerste
zaterdag van november werkt jong en oud
aan het behoud en herstel van natuur en
landschap. Op bijna 500 locaties door heel
Nederland krijgt het landschap een
opknapbeurt. Ook in Hellendoorn wordt op
verschillende plekken gewerkt. Meer informatie vind je hier en hier.
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•

Het is weer herfst en dat betekent dat de meeste bomen hun bladeren beginnen te
verliezen. Met deze divers gekleurde bladeren kunnen leerlingen verschillende
dingen doen. Zo kunnen ze de mooiste bladeren verzamelen en drogen in een
bloemenpers. Maar je kunt er ook mee rekenen etc. Meer informatie vind je hier.
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