Beste leerkracht,
Lang leve de bomen; Het CNME heeft wat te vieren
Binnenkort is het Boomfeestdag en op 13 april viert het CNME haar eerste lustrum in het
Buitencentrum aan de Grotestraat 281.
Daar willen we op gepaste wijze aandacht aan besteden door alle scholen het boekje ‘Leve(n) de
Speelplekken, Bomen in het Middelpunt’ aan te bieden.
Natuurlijke speelplekken zijn in. De Gemeente Hellendoorn en de Provincie Overijssel promoten
groene speelplaatsen. De Scholen Jan Barbier en De Es zijn in de race voor het Groenste
schoolplein van Overijssel.
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.
Natuurlijke speelplekken zijn in! Maar het valt op dat op veel schoolpleinen bomen nauwelijks
een rol van betekenis spelen. Terwijl juist bomen kinderen veel te bieden hebben. Hierover gaat
Leve(n)de speelplekken. De auteurs willen vooral laten zien hoe leuk bomen voor kinderen zijn en
wat bomen voor hen kunnen betekenen. Zodat ze op een spontane manier in aanraking komen
met natuur en bomen in het bijzonder.
Om levende speelplekken groen te maken en te houden is natuurlijk meer nodig dan het planten
van een boom. Het goed laten groeien en beschermen van bomen vraagt kennis en inzet. Met dit
boek wordt het mogelijk werkelijk groene speelplekken aan te leggen en in goede staat te
houden. Ook voor kinderen is het boek toegankelijk: Pien, een stoer en slim meisje beleeft in elk
hoofdstuk een bomenavontuur.
Liefde voor bomen kun je niet vroeg genoeg leren. Daar hebben kinderen hun hele leven profijt
van. Ook de bomen zullen hiervan profiteren. Ze zullen later met meer aandacht en respect
worden behandeld. Bomen op speelplekken zijn dan ook van groot belang.
Aanbod
•

•

Lees dit boekje en mocht je vervolgens op de speelplaats een plekje hebben voor een
boom, laat het ons dan vóór eind maart 2018 weten. Van het CNME /de gemeente
Hellendoorn krijgt de school dan een mooie boom. We komen hem samen met de kinderen
planten.
Mocht je het schoolplein willen vergroenen, dan geldt tot eind van dit schooljaar dat je
Bureau In Het Wild ‘(Heleen Eshuis http://www.inhetwild.nl/ of 06 – 24 74 99 17)
5 uur gratis voor bruikbare ideeën voor een groen schoolplein kunt inhuren.

We zien uit naar de reacties.
Met vriendelijke groeten,
Het CNME-team
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

