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Jaargang 28 nr. 1, september 2017 

Beste CNME-coördinator, leerkracht, 

In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor: 

HET CNME-AANBOD 

Een nieuw schooljaar 

Hopelijk heb je een goede vakantie gehad en zijn de 

eerste dagen goed verlopen.  

Wij zijn vandaag, 6 september 2017,  weer begonnen. 

De leskisten zijn nagekeken, aangevuld en staan klaar 

om uitgeleend te worden.  

Reserveringen voor schooljaar 2017 – 2018 
Het nieuwe jaaraanbod staat weer klaar. Je kunt tot 8 

september alles nog bestellen. Daarna worden sommige 

items uitgesloten. (Om donderdag 14 september 

bijvoorbeeld de champignons te kunnen leveren, moeten 

deze wel op tijd besteld kunnen worden.) 

De inschrijvingen stromen binnen, dus we gaan er vanuit dat 

iedereen begrijpt hoe het werkt.  

Donderdag 14 september worden de eerste bestellingen 

bezorgd.  

Bevestigingslijsten 
Dit jaar worden er wederom geen bevestigingslijsten gestuurd, omdat je toegang hebt tot het 

schooloverzicht. De CNMEcoördinator van de school heeft daarvoor alle gegevens. Zijn er vragen, 

neem dan a.u.b. woensdagmiddag of donderdagochtend contact met ons op. 

 

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.  
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Vernieuwde projecten : 
o Leskist ‘Wol’. 

o Leskist ‘Kabouterpad’. 

 

De retourdag is altijd op woensdag.  
De retourdatum is altijd op ‘n woensdag (of eerder). Houd je daar a.u.b. aan. De kist moet namelijk 

nog nagekeken worden voordat deze de volgende dag weer naar een andere school gaat.  

Wil je de kist langer houden? Neem dan contact met ons op. Het kan zijn dat de kist na jou niet is 

gereserveerd. In dat geval is een verlenging geen enkel probleem.  

De leentijd blijft 3 lesweken 

De leentijd bedraagt in de meeste gevallen 3 lesweken.  

 

CNME-COÖRDINATORENOVERLEG 30 OKTOBER 2017 
Op maandag 30 oktober 2017 van 16.00 uur tot hooguit 17.30 uur nodigen wij je uit voor het 

CNME- coördinatorenoverleg in het Buitencentrum, Grotestraat 281, 7441 GS Nijverdal. De agenda 

zal tijdig worden toegestuurd. Het thema is al bekend: Groene Schoolpleinen 

Iedereen is dan van harte welkom. Misschien is het een idee om nieuwe collega’s mee te nemen 

 

KINDERBOEKENWEEK 2017 

De 63ste editie van de Kinderboekenweek met als thema 

Gruwelijk Eng!' vindt plaats van  woensdag 4 t/m zondag 

14 oktober 2017. In navolging van voorgaande jaren 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. 

We richten ons dit jaar weer op de groepen 4 en 5. De activiteiten vinden ’s morgens 

plaats. Binnenkort worden de uitnodigingen verstuurd. 

GRIJS EN GROEN 

o 15 september 2017: Keep it clean day 

  Vrijdag 15 september is het Keep it Clean Day. Dan gaan overal in Nederland mensen 

 de straat op om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen. Jouw school ook? 

 

o Voorleesactie op de dag van de duurzaamheid 10 oktober 

 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. 
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o Op woensdag 20 september 2017 geeft Reinier van den Berg een lezing over  

‘Klimaat en Duurzaamheid’  

Meteoroloog en RTL-weerman, Reinier van den Berg, is gespecialiseerd in 

klimaatverandering  en geeft geregeld lezingen over het effect van de opwarming 

van de aarde; smeltende poolkappen, overstromingen, bosbranden, hittegolven. Je 

wordt er niet vrolijk van. Loopt het allemaal echt zo een  zo’n vaart met die 

opwarmende wereld?  

Vanwege zijn zorg om de toestand van deze onze planeet en alles wat er op leeft, zet 

Reinier zich op diverse manieren in en vertelt hij graag waarom duurzaamheid zo 

belangrijk is. 

De organisatoren (de Raad van Kerken Hellendoorn – Nijverdal, de Groene Kerk van 

de Protestantse Gemeente Nijverdal, Milieuraad Hellendoorn en IVN Hellendoorn-

Nijverdal) nodigen je van harte uit deze avond bij te wonen. 

Aanvang: 20.00 uur 

Plaats: Het Centrum, (niet Buitencentrum!) Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal 

Kosten: vrijwillige gift 

 

 
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, 

 

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 
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