Jaargang 27 nr. 2, oktober 2016
Beste CNME-coördinator, leerkracht,
In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor:

HET CNME-AANBOD
• Reserveringen voor schooljaar 2016 – 2017

Je kunt nog steeds bestellen, maar niet alles.

• Je hebt je voor een activiteit opgegeven, maar je hoort niets.

Het is voorgekomen dat scholen geen reactie ontvangen van een van de bij het CNME
aangesloten organisaties. Schroom dan niet ons (tijdig) te bellen. We zullen dan ons
best doen om een oplossing te vinden.

CNME-COÖRDINATORENOVERLEG 31 OKTOBER 2016

Op maandag 31 oktober 2016 van 16.00 uur tot 17.30 uur nodigen wij je uit voor het CNMEcoördinatorenoverleg in het Buitencentrum, Grotestraat 281, 7441 GS Nijverdal. De agenda zal
tijdig worden toegestuurd.
Iedereen is dan van harte welkom. Misschien is het een idee om nieuwe collega’s mee te nemen.

KINDERBOEKENWEEK 2016
De 62ste editie van de Kinderboekenweek met als thema
'Voor altijd jong' vindt plaats van woensdag 5 t/m zondag 16
oktober 2016. In navolging van vorig jaar biedt
Staatsbosbeheer, IVN, CNME en ZinIn bibliotheek de scholen
van de gemeente Hellendoorn weer een programma aan. De
voorbereidingsgroep bestaat uit: Jan van Rijn, Danita Mars,
Els Koster en Hanneke Elbertsen.
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We richten ons dit jaar op de groepen 4 en 5. De activiteiten vinden ’s morgens plaats. De
reserveringstermijn is inmiddels verstreken en alle morgens zijn volgeboekt. De scholen
hebben inmiddels bericht ontvangen.
DUURZAME / NATUURLIJKE INITIATIEVEN VOOR SCHOLEN
• Paddenstoelentijd
Of je nu groot of klein bent,
paddenstoelen blijven speciaal. Ieder
najaar schieten de mooiste exemplaren
weer uit de grond. Maar hoe ontstaan
paddenstoelen en waarom zie je ze
vooral in de herfst? Hoe groeien
paddenstoelen en hebben ze allemaal
een hoedje? En waarom zijn ze zo
belangrijk voor de kringloop van de
natuur? Een aantal scholen heeft het
paddenstoelenkweekpakket besteld. Met zo’n kweekpakket kunnen de
kinderen het groeiproces van dichtbij waarnemen.
Wanneerje geen paddenstoelenkweekpakket hebt besteld kun je via deze
link (Het wachtwoord is: () het lesmateriaal en de filmpjes downloaden, zodat
je wel met het thema Paddenstoelen aan de slag kunt.
--------------• Paddenstoelendag
Vertrekpunt: Ingang Krönnenzommer, Sanatoriumlaan 20,
7447PK Hellendoorn
Op 16 oktober nemen de gidsen van de IVN
paddenstoelenwerkgroep je graag mee. Je kunt
kiezen uit wandelingen van verschillende afstanden.
Ook zijn er wandelingen speciaal afgestemd op
kinderen met hun (groot)ouders. Binnen is de hele dag
een kleine tentoonstelling ingericht met
paddenstoelinformatie en er is een presentatie.
Je kunt meedoen aan de ochtendwandelingen om 11.00 uur of kiezen voor de
middagwandelingen van 14.00 uur.
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• Nieuwe kinderfilm Uilenbal exclusief in de Buitencentra van Staatsbosbeheer
In Buitencentrum Sallandse Heuvelrug van Staatsbosbeheer zijn op 8 en 9
oktober 2016 exclusieve voorvertoningen van de nieuwe kinderfilm Uilenbal.
Op 12 oktober gaat de film in première in de Nederlandse bioscopen, maar het
weekend ervoor is hij al te zien in het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug.
Centraal staat vriendschap en natuur. De film is opgenomen in een
natuurgebied van Staatsbosbeheer, vandaar deze bijzondere actie. Toegang
tot de film is gratis, maar het is wel nodig om vooraf een kaartje te
reserveren. De film is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar.
De film
Uilenbal gaat over de 8-jarige Meral die in haar nieuwe huis een muisje vindt.
Ze noemt hem Piepiep. Stiekem neemt ze het muisje mee op schoolkamp, en
dankzij de muis maakt ze nieuwe vrienden. Maar dan wordt Piepiep gegrepen
door een uil. Meral gaat met haar nieuwe vrienden op zoek: ze beleven allerlei
avonturen in de natuur, het wordt een ware expeditie.
Veel activiteiten
Gedurende het weekend zijn er naast de
film nog meer activiteiten in het
Buitencentrum Sallandse Heuvelrug. Kom
bijvoorbeeld uilenballen pluizen, een
uilenkleurplaat inkleuren op nummers of
een uilenportret op een boomschijf
schilderen of branden. De activiteiten
beginnen om 13.15 uur tot 14.15 uur en om
15.15 uur tot 16.15 uur. Doe goed je best
want je kunt hier een leuke prijs mee
winnen. De winnaar of winnares maken wij
rond 13.30 uur en rond 16.30 uur bekend.
Vind je het leuk om ook geschminkt te
worden dan moet je zeker komen!
Het programma is ook voor ouders leuk en interessant.
Reserveren
Op www.staatsbosbeheer.nl/uilenbal kun je zien welke activiteiten er zijn en
online je kaartje reserveren. Wees er vlug bij, want vol is helaas vol.
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----------Voorleesactie op de dag van de duurzaamheid 10 oktober
Met duizenden duurzame activiteiten laten we in
Nederland op 10-10 zien hoe de wereld schoner,
mooier en eerlijker kan. Ook kinderen denken
hier graag over mee. Daarom start de Dag van de
Duurzaamheid ook dit jaar met het voorlezen
van een duurzaam verhaal op basisscholen en
kinderboerderijen door het hele land.
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.
Meer informatie vind je hier.
Met vriendelijke groeten,
namens het CNME-team,
Jan van Rijn
CNME Hellendoorn
p/a Buitencentrum Sallandse Heuvelrug
Grotestraat 281
7441 GS Nijverdal
Telefoonnummer: 06 10 42 09 54
e-mail: cnmehellendoorn@gmail.com
Openingstijden: Iedere woensdagmiddag en donderdagmorgen uitgezonderd: de
schoolvakanties

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

