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Beste CNME coördinator, leerkracht,
In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor:

CNME-TEAM
Woensdag 4 juli 2018 heeft Hanneke van Schooten na
afscheid genomen van het CNME. Hanneke was 18 jaar
het gezicht van het CNME voor de mensen die leskisten
terugbrachten en informatie vroegen. Daarnaast hielp ze
kinderen die een spreekbeurt wilden houden en vertegenwoordigde ze het CNME tijdens
allerlei activiteiten zoals Roefeldag, Dag van de Duurzaamheid, excursies etc.. Eigenlijk
was ze er altijd. Gelukkig weten we intussen dat iedereen te vervangen is, maar het zal wel
wennen zijn zonder Hanneke. Hanneke, we wensen je natuurlijk het allerbeste.
Wij blijven op zoek naar de vrijwilliger, met liefde voor natuur én met educatieve ervaring,
zich wil inzetten voor een aandeel in de CNME-werkgroep.
UITLEENBALIE
De uitleenbalie van het CNME in het Buitencentrum van de Sallandse Heuvelrug is het
komende jaar elke woensdagmiddag open (dit met uitzondering van de schoolvakanties). De
openstelling op de donderdagmorgen vervalt.
COÖRDINATORENMIDAGEN
De 2 coördinatormiddagen vinden plaats op maandag 5 november 2018 en donderdagmiddag
11 april 2019 van 16.00 tot uiterlijk 17.30 uur in het Buitencentrum. Nadere informatie
volgt.
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RESERVERINGEN VOOR SCHOOLJAAR 2018 – 2019
•

Je kunt inmiddels het aanbod reserveren.
Via de e-mail hebben we je benodigde de pdf-bestanden gestuurd

•

We hopen dat je vóór 6 september 2018 een keuze maakt, zodat wij vóór 15 september
2018 de eerste inschrijvingen kunnen verwerken. Dat is van belang omdat we tijdig allerlei
bestellingen (o.a. vlinders in de klas) moeten plaatsen en anders achter het net vissen.
Daarna kun je ook nog wel reserveren, maar de keuze zal dan wel beperkter zijn.

DE LESKISTEN
Denkt u er a.u.b. aan de leskisten op tijd terug te brengen. We kunnen de kisten dan nog voor het
einde van het schooljaar controleren en eventueel aanvullen.

FLORALIA 2018
Het CNME heeft dit jaar voor de 4 keer het Floraliaproject
georganiseerd. In het kader van dat project krijgen de kinderen
van de basisschool een kleine pelargonium aangeboden met de
bedoeling dat zij de plantjes met zorg en liefde opkweken tot
mooie bloeiende planten.
Vrijdag 15 juni werden de planten op de scholen beoordeeld door
een jury.
Op alle scholen stonden de planten buiten het lokaal uitgestald.
Alle waren voorzien van een voor- en achternaam. De jury was blij
verrast dat de meeste plantjes flink waren gegroeid en zo mooi
bloeiden. De leerkrachten verdienen een compliment omdat zij
ondanks alle drukte hun kant van de organisatie prima hebben
verzorgd.
Op woensdag 20 juni kwamen de 2 kinderen met de groenste vingers van iedere school naar het
Buitencentrum om in het bijzijn van familie, vrienden en vriendinnen de gouden of zilveren medaille
in ontvangst te nemen. Zij kregen deze uitgereikt door Mevrouw J. van de Merwe, voorzitter
CNME en Mevrouw M. Odink , eigenaresse van tuincentrum Odink. Daar zijn de geraniumstekken
gekocht .
Jan Stokvis van basisschool Jan Barbier ontving tevens een 1e prijs beker omdat hij de
allermooiste pelargonium van alle kinderen had gekweekt. Voor Jayden Plomp van de Rietslenke was
de 2e prijs beker. De kinderen uit groep 6 van basisschool Jan Barbier hebben echt een klasse
prestatie geleverd. Hun plantjes kregen gemiddeld het hoogste cijfer. Zij ontvingen daarvoor de
Kampioen Schoolfloralia beker, voor in de prijzenkast van hun school. Het CNME bedankt alle
leerkrachten, de juryleden Mevrouw G. Renting, de heren P. Linnaerts en H. Kremers, de kinderen
en de ouders voor hun bijdrage. Het was weer een zeer geslaagd project.
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KINDERBOEKENWEEK 2018

De 64ste editie van de Kinderboekenweek met als thema ‘Vriendschap’ vindt plaats van
woensdag 3 t/m zondag 14 oktober 2018. In navolging van vorig jaar biedt Staatsbosbeheer, IVN,
CNME en ZinIn bibliotheek de scholen van de gemeente Hellendoorn weer een programma aan.
Nadere informatie volgt in september

WANDELEN VOOR WATER
Wij zullen de komende decennia te maken krijgen met de
gevolgen van klimaatveranderingen. Het CNME wil in
samenwerking met partners komend schooljaar het project Wandelen voor Water bij de
scholen promoten! Met bijzondere gastlessen leren de kinderen over de wereldwijde
waterproblematiek en met een sportieve wandeltocht (Scholen bepalen zelf de beste
wandeldatum (maart tot en met juni) kunnen de kinderen hier zélf iets betekenen voor hun
leeftijdsgenoten in Afrika.
Zie voor meer informatie hier.
GRIJS EN GROEN
VOOR IN DE NIEUWE AGENDA

De Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2018
Nacht van de Nacht 27 oktober 2018
Natuurwerkdag 3 november 2018
Wereldwaterdag 22 maart 2019
SAMEN GROENE VOETSTAPPEN ZETTEN

Doe (ook) dit jaar weer mee met de actieweek over
vervoer en duurzaamheid rondom school. Van 24 t/m
30 september is de landelijke Groene
Voetstappenweek, waarin duizenden kinderen lopend
en met de fiets naar school gaan voor een beter
klimaat. Doen jullie ook weer mee?
Gebruik het lesmateriaal met werkbladen en
docentenhandleidingen.
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WECYCLE

Alle afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) die inwoners inleveren op
het afvalbrengpunt aan de Fuutweg 25 in Nijverdal worden afgegeven aan Wecycle, die ze
optimaal laat recyclen. Wecycle is de stichting die in Nederland de inzameling en recycling
van e-waste organiseert.
Lesmateriaal van Wecycle vind je hier.
DUURZAME SCHOLEN PROJECT VAN DE PROVINCIE OVERIJSSEL

Een gezonde leer- en werkomgeving in een voor schoolbesturen betaalbaar gebouw. Dat is
het doel van het project Duurzame Scholen Overijssel
Basisscholen kunnen begeleiding krijgen bij het energiezuinig maken van het schoolgebouw.
Het gaat dan om maatregelen die leiden tot minder energiegebruik en verbetering van het
binnenklimaat van de school. Ook voor de realisatie van energiezuinige nieuwbouwprojecten
bieden we schoolbesturen ondersteuning.
Samen met gemeenten, schooldirecties, schoolbesturen, leerkrachten, ouders en leerlingen
gaan we stappen maken
Met dit project willen we beschikbare kennis en ervaringen delen en u faciliteren bij het
verduurzamen.
Nadere informatie vind je hier.
ZOMERVAKANTIE
Dit was de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar
Hartelijke groeten, sterkte met de laatste loodjes en een heel fijne
vakantie toegewenst.
Vanaf 5 september 2018 zijn wij weer present in het Buitencentrum.
Het CNME-team
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