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Jaargang 28 nr. 3, mei 2018 

Beste CNME-coördinator, leerkracht, 

In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht 

voor: 

HET CNME-AANBOD 

Bestellingen, materialen, afspraken. 

De leerkrachten die leskisten of 

materialen besteld hebben, kunnen deze 

op 17 mei verwachten. Verder: 

• 17 mei: aardbeien 

• 24 mei: tomaten 

 
 

 

DUURZAME / NATUURLIJKE INITIATIEVEN VOOR SCHOLEN 

 

WeCycle Meedoen?  

Recycling van elektrische apparaten is heel belangrijk. Helaas worden veel kleine apparaten 

nog vaak weggegooid. Om kinderen te leren deze apart te houden en in te leveren, houdt 

Wecycle ieder jaar een landelijke inzamelactie met basisscholen. Zo helpen de kinderen 

het milieu en verdienen ze een mooi cadeau voor de school. 

Lees hier meer. 
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http://www.cnmehellendoorn.nl/
https://www.wecycle.nl/scholen
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Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn  

De Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn wil de 

fairtradeproducten promoten.  Om de leerkrachten kennis 

te laten maken met fairtradeproducten, hebben alle 

basisscholen tussen vóór de meivakantie een tas vol 

lekkers ontvangen. 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. 

Groene schoolpleinen 

OBS de Rythmeen uit 

Bathmen mag zich de school 

met ‘Het groenste 

schoolplein van Overijssel’ 

noemen. 

Een kinderjury vond tijdens 

de finale van de Groen! 

Groener! Groenst! 

ontwerpwedstrijd voor het 

groenste schoolplein van 

Overijssel dat deze school 

van de elf deelnemers het 

beste ontwerp had. OBS de 

Rythmeen kan met de hoofdprijs van €35.000,- haar ontwerp uit gaan voeren. De tweede 

prijs was voor KBS de Polhaar uit Dalfsen en er was een gedeelde derde plaats voor 

Kindcentrum Immanuël uit Steenwijkerwold en CNBS De Wegwijzer uit Schuinesloot. 

Nummer twee krijgt €20.000,- en beide nummers drie ontvangen €10.000,- om hun 

schoolplein te vergroenen. 

De Basisscholen de Es en Jan Barbier uit Hellendoorn vielen helaas net buiten de prijzen. 

Ze hebben beide echter een mooi plan en gaan nu kijken op welke manier ze dit gaan 

realiseren. 

Volgende nieuwsbrief verschijnt rond 1 juni 2018 
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