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	  Jaargang 28 nr.2 januari 2018	  

Beste CNME coördinator en leerkracht 
 
Na de drukke decembermaand en de kerstvakantie, nu de 
Cito-toetsen, maar ook weer tijd om de natuur te zien 
ontwaken, rond de school of ín de klas voor de scholen die 
zich hebben ingeschreven voor de voorjaarstakken of de 
kikkervisjes.  

NIEUWE GEZICHTEN BIJ HET CNME  
Voor het bezorgen van leskisten en ander materiaal hebben versterking gekregen van Jenne Brinks; 
op het kantoor is Annelied Bugel als duo-partner van Hanneke van Schoten gekomen.  

 

RESERVERINGEN IN DE KOMENDE MAANDEN 
Ook voor de komende maanden kunt u leskisten 
reserveren, in het online reserveringssysteem.  

DE WOLKIST IS VERNIEUWD  
Eigenlijk komt alles aan bod, het scheren, het bewerken 
van de wol, spinnen en weven, en waar de wol voor 
gebruikt wordt. De kist heeft veel concreet materiaal en 
nodigt uit tot creatieve lessen.  

EEN GROEN SCHOOLPLEIN  

Waarschijnlijk heb je gehoord over Groen Groener Groenst: de prijsvraag voor het ontwerp van 
het groenste schoolplein voor scholen in Overijssel. 
Uit de gemeente Hellendoorn hebben zich twee scholen, namelijk de Jan Barbier en De Es, 
aangemeld. Deze scholen worden vanuit het landelijk IVN door Maartje Langeslag begeleid in het 
traject om tot een ontwerp te komen. Daarnaast kunnen alle scholen een beroep doen op Heleen 
Eshuis van Bureau ‘Inhetwild’. Zij heeft ervaring met de inrichting van groene schoolpleinen onder 
andere in de provincie Zuid-Holland. 

Onze gemeente en ook het CNME, zijn erg enthousiast over het idee om kinderen in een groene 
schoolomgeving op te laten groeien. Groene schoolpleinen hebben verschillende voordelen: ze zijn 
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gezond, aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit en leveren een bijdrage aan het 
klimaatbestendig maken van de leefomgeving.  

Kinderen hebben recht op een natuurlijke, 
uitdagende buitenruimte, aandacht voor een 
duurzame levensstijl en een gezonder 
voedingspatroon.  
Tijdens een feestelijk publieksbijeenkomst op 
woensdagmiddag 25 april 2018 worden de 
ontwerpen gepresenteerd. De drie beste 
ontwerpen krijgen een geldbedrag om het 
schoolplein in 2018 ook echt te gaan vergroenen. 
De hoofdprijs bedraagt €35.000,-.   

Beide andere prijzen zijn respectievelijk €20.000,- en €10.000,-. 
De winnende school mag bovendien de titel ’Het groenste schoolplein van Overijssel 2018’ dragen. 

WARMETRUIENDAG VRIJDAG 2 FEBRUARI 2018 
Verwarm jezelf, niet de wereld. Onder dit motto 
melden elk jaar weer honderdduizenden 
Nederlanders zich actief aan voor Warmetruiendag. 
Want wist je dat we met één graad lager maar liefst 
6% CO2 en 6% energie besparen? En als we dit 
allemaal samen doen kunnen we op éen dag het 

jaarverbruik van drie Waddeneilanden besparen. En vieren we elke dag Warmetruiendag, dan 
besparen we het jaarverbruik van een stad als Amsterdam! Kortom: samen hebben we impact, en 
dát is waar we met Warmetruiendag voor gaan. 
 

Warmetruiendag zet energiebesparing - en de belangrijkste factor daarbij: wijzelf, de mens - in 
het zonnetje. Warmetruiendag is hét moment in het jaar om stil te staan bij ons energiegedrag en 
onze energiebesparingssuccessen, slimme innovaties en alledaagse duurzame oplossingen met elkaar 
te delen. Want samen energie besparen, geeft energie! 
 

Wil je een les geven over klimaatverandering, energiebesparing of Warmetruiendag? Hier vind je 
inspiratie, materialen en downloads. 
 

OP ZOEK NAAR EEN CNME MEDEWERKER  
Hanneke van Schooten wil na jaren trouwe dienst te stoppen met haar werk bij het CNME. Voor 
het team reden om op zoek te gaan naar een vrijwilliger, die één dagdeel per week aan de slag wil 
gaan in het uitleencentrum. We denken aan een leerkracht die naast of na het lesgeven (tegen een 
vrijwillersvergoeding) graag actief wil blijven. Dit op een woensdagmiddag of donderdagochtend.  

Taken voor deze medewerker:  
• Zorg voor de leskisten, de inname, controle op inhoud en de uitgifte ervan. 
• Beoordelen of de inhoud van de kisten nog voldoet aan de behoefte van de scholen 
• Het onderhouden van de contacten met de basisscholen in de gemeente en de leveranciers 
• De rol van gastheer/gastvrouw vervullen voor derden die iets willen lenen 
• Bijhouden van de digitale administratie 
• 10 keer per jaar vergaderen met alle CNME-vrijwilligers.  

Interesse? Vragen? Neem contact via de mail: cnmehellendoorn@gmail.com  


