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Beste CNME-coördinator, leerkracht,

In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor:
•

De verkiezing van het groenste schoolplein

•

Hellendoorn Fairtrade

•

Floralia

•

Aanbod door derden

Meivakantie
Het CNME is tijdens de meivakantie van 27 april t/m 13 mei 2018 gesloten.

Inspiratiemiddag 9 april j.l.
Leuk dat zoveel collega’s langs kwamen om de verschillende leskisten te bekijken. Het was een
nuttige, gezellige en inspirerende middag.
De volgende onderwerpen kwamen o.a. ter sprake en willen we nog even voor iedereen onder de
aandacht brengen:
Groene Schoolpleinen
o

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.

o

Stem op het groenste plan.
De Es en Jan Barbier uit Hellendoorn doen mee en horen
al bij laatste tien genomineerden.
We zijn heel benieuwd of ze in de prijzen vallen. Gezien
hun plannen maken ze zeker kans. Als je vindt dat zij
moeten winnen, breng dan vandaag nog je stem uit.
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o

Alle scholen in de gemeente Hellendoorn kunnen tot het einde van dit schooljaar gratis voor
vijf uur een beroep doen op de deskundigheid van Heleen Eshuis van Bureau ‘Inhetwild’.
Heleen heeft veel ervaring met de inrichting van groene schoolpleinen.

o

Drie scholen hebben gebruik gemaakt van het aanbod voor een gratis boom op de speelplaats.
Vóór de meivakantie wordt hierover contact met de desbetreffende scholen opgenomen

o

Containers om afval te scheiden
De leerlingen en leerkrachten van de basisscholen in Hellendoorn kunnen nu hun afval ook op
school goed gescheiden weggooien. Je kunt hierbij gebruikmaken van de gemeentelijke
afvalbakken voor groente- en fruitafval (gft), plastic, metaal en drinkpakjes (pmd), en
afvalbak voor papier. U kunt hierover contact opnemen met dhr. H. Wiggers van de gemeente
Hellendoorn.

Fairtrade
De Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn wil de fairtradeproducten promoten. Om de
leerkrachten kennis te laten maken met fairtradeproducten, ontvangen alle basisscholen tussen 16
en 20 april een tas vol lekkers. De Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn en het CNME hopen
dat dit het gebruik van Fairtradeproducten op de school stimuleert.
De Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn en het CNME ontwikkelen ook een leskist over
Fairtrade. Deze kan met ingang van het nieuwe schooljaar bij het CNME gereserveerd worden.

Floralia
Vrijdag 15 juni 2018 komt de jury bij de scholen langs.
Op woensdag 20 juni 2018 a.s. om 14.30 uur zal in het Buitencentrum
Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281 te Nijverdal de jaarlijkse
prijsuitreiking voor de bekroonde Floraliaplanten plaatsvinden.
Die middag zullen de prijzen worden uitgereikt aan de jongens en meisjes
die, per school, de twee mooiste planten hebben opgekweekt. Al die
prachtige planten zullen tentoongesteld staan tijdens deze feestelijke
bijeenkomst. Bovendien zal uit alle inzendingen de allermooiste plant
worden gekozen en worden beloond met een prijsje.
Naast de twee mooiste planten zal de jury ook de totale inzending van elke school bekijken om vast
te stellen welke school dit jaar de 1e prijs in de prijzenkast mag zetten. Misschien is uw school dit
jaar de gelukkige.
Het lesmateriaal is HIER te vinden.
Beleef de lente junior
Op de site van ‘Beleef de Lente junior 2018’ is van alles te
beleven met de uilen, slechtvalken, koolmezen ooienvaars etc.
Kinderen kunnen van heel dichtbij zien hoe vogels de lente in het
hoofd krijgen: flirten, paren, eieren uitbroeden, jongen voeren en
– als alles goed gaat – het uitvliegen.
Bij het CNME is een leskist vogels te leen en we hebben ook een
tiental verrekijkers. Het lesmateriaal vind je hier.
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Een club voor kinderen die graag buiten zijn, dieren en planten leuk vinden en voor kinderen die
geïnteresseerd zijn in de maan en de sterren. Kortom die 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. De eerstkomende activiteit is op woensdag 9 mei 2018 en gaat over:
Eten uit de natuur
Wij gaan tegenwoordig naar de supermarkt om onze boodschappen
voor het eten te halen. Vroeger had bijna iedereen een moestuin of
gingen de mensen naar het bos en weide om hun eten te verzamelen.
Nog steeds zijn er heel veel eetbare planten, bessen en noten te
vinden in de natuur. 9 mei middag gaan de kinderen met Staatsbosbeheer op pad om eens te kijken of zij ook in het bos eetbare planten kunnen vinden.
Enne… misschien gaan ze ook wel wat lekkers klaarmaken en opeten.
Waar: Het Buitencentrum
Aanvang: 14.30 uur
De kinderen kunnen zich aanmelden via de site: http://jeugdnatuurclubdesallandseheuvelrug.nl/

Grijs en Groen

Graag wijzen we je op het educatiepakket ‘Hulptroepen uit de natuur’, dat kinderen (groep 4-6) laat
verwonderen en inspireren.
Door kennismaking met hommels en hun aandeel bij de bestuiving, piepkleine insecten en hun nut in
de natuur, en het verhaal van de zieke paprikaplanten van kweker Dennis, leren kinderen op
activerende wijze de werking van de natuur. De lessen gaan uit van de lunchbox of pauzesnack en
wat daarvan wel en niet uit de natuur komt.
Meer informatie vind je op https://hulptroepenuitdenatuur.nl/ Hier kun je het pakket ook
bestellen.
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