Grotestraat 281; 7441 GS Nijverdal tel 06 104 209 54
cnmehellendoorn@gmail.nl
geopend: woensdagmiddag 13.00 tot 16.30 uur

	
  

Beste CNME-coördinatoren en andere leerkrachten in de gemeente
Hellendoorn,

Het CNME-jaaraanbod 2018-2019 ontvang je gelijk met deze mail.
Wij hebben, samen met deelnemende organisaties, ons best gedaan om er een
overzichtelijk (digitaal) boekje van te maken. Mocht je toch van ons een gedrukt exemplaar
willen hebben, laat het ons weten. Het jaaraanbod wordt ook geplaatst op de CNMEwebsite, zodat het altijd te vinden is.

Ons aanbod is uitgebreid met de leskist ‘Fairtrade’, en het project ‘Bonen in de klas’;
beide zijn het eerste jaar gratis.
De leskisten ‘Spinnen’ en ‘Vleermuizen’ zijn aangevuld met nieuw (les)materiaal.

De uitleentermijn van de leskist is ook dit schooljaar, drie lesweken.
We hopen dat je de tijd neemt het aanbod door te lezen, je collega’s erover te informeren
en de eerste bestellingen te plaatsen.
Voor een aantal bestellingen zoals ‘Vlinders in de klas’ moeten wij extern materialen
regelen. Dat moet al in medio september gebeuren, dus maak tijdig je keuzes bekend.
Het hele jaar zijn de leskisten te reserveren, maar bij tijdig reserveren weet je zeker dat
je de kist in een bepaalde periode hebt.

Alleen inschrijven via internet
Wij verwerken alleen digitale inschrijvingen; stuur ons dus a.u.b. geen mails met daarin
reserveringen. Heb je problemen met het digitaal invullen, neem dan contact met ons op.

	
  
Je bestellingen kun je plaatsen via de inschrijfmodule op de website
https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/aanbod-scholen-basisonderwijs/
voor het inloggen gebruik je de gebruikersnaam en het wachtwoord dat bij de CNMEcoördinator van je school en ook bij ons bekend is.
Natuur en Milieu Overijssel heeft de website gewijzigd. Door in te loggen kom je op de
pagina waar je de schoolgegevens kunt aanpassen. Na dit gedaan te hebben, vind je door
naar beneden de scrollen ons aanbod. (Wij vinden deze verandering geen verbetering, maar
vooralsnog zullen we het er mee moeten doen).

Als je lang van te voren iets besteld hebt, kan het voorkomen dat de bestelling bij nader
inzien ongelegen komt. Je kunt ons minimaal drie weken voor de afleverdatum laten weten
dat je de bestelling wilt annuleren. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht en
bovendien biedt je een andere leerkracht de mogelijkheid de kist die periode te lenen.

De leskisten worden op op de school bezorgd, het terugbrengen moet je als school
zelf verzorgen. Dit is altijd op een woensdagmiddag.

Contacten met CNME-coördinatoren in het onderwijs stellen we erg op prijs. Twee
keer per jaar zullen we je uitnodigen voor een coördinatoren-overleg in het Buitencentrum.
De datum van het eerste overleg is maandag 5 november, de agenda krijg je tijdig
toegestuurd. Ook collega’s zijn daar van harte welkom.

Wij starten op 5 september 2018 en zijn komend schooljaar alleen op de
woensdagmiddagen open voor informatie, uitleen van extra materiaal en het terugbrengen
van de leskisten. Tijdens de schoolvakanties zijn we gesloten.
Mocht je iets nodig hebben, dan ben je van harte welkom, bellen of mailen kan natuurlijk
ook. De gegevens staan in het briefhoofd.

Hartelijke groeten, sterkte met de laatste loodjes en wellicht tot ziens en anders alvast
een prettige vakantie toegewenst.
Het CNME-team

