Jaargang 29 nr. 2, november – december 2018
Beste CNME coördinator, leerkracht,
In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor:

HET CNME-AANBOD
Reserveringen voor schooljaar 2018 – 2019

De reserveringen druppelden de afgelopen weken binnen. Blijf rustig reserveren. Je kunt alleen
niet alles meer bestellen.

CNME-COÖRDINATORENOVERLEG 5 november 2018
Wij nodigen je van harte uit voor het CNME- coördinatorenoverleg. Het
vindt plaats op maandag 5 november, van 16.00 uur tot 17.30 uur in het
Buitencentrum, Grotestraat 281, 7441 GS Nijverdal.
Ton Kappert vertelt over vleermuizen, en het materiaal van de leskist
‘vleermuizen’ kun je bekijken. Merwin Goossen vertelt over mieren, en
wellicht leidt dat tot uitleen van een leskist over deze sociale insecten.
Het enthousiasme van beide deskundigen hopen we over te dragen naar jullie. Op een
prettige manier krijg je de nodige voorkennis om met beide onderwerpen in de klas aan de
slag te gaan.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom. Misschien is het een idee om nieuwe en bovenbouw
collega’s mee te nemen.

WAAROM VERKLEUREN DE BLADEREN VAN DE BOMEN?
Het is weer herfst en dat betekent dat de meeste bomen hun bladeren beginnen te
verliezen. Met deze divers gekleurde bladeren kunnen leerlingen verschillende dingen doen.
Zo kunnen ze de mooiste bladeren verzamelen en drogen in een bloemenpers. Maar je kunt
er ook mee rekenen etc. Meer informatie vind je hier.
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JEUGD
JEUGDNATUURCLUB DE SALLANDSE HEUVELRUG
Tijdens de coördinatorenoverleg op 5 november liggen er voor elke school 2 kopieën van
het jaarprogramma klaar. Deze mag je meenemen om ze onder de aandacht van de kinderen
te brengen.
Hieronder volgt het programma voor de komende maanden:
 Woensdag 14 november 2018 Heidebeheer.
Het kan al best koud zijn in november maar
toch gaan we naar buiten! Doe kleren aan die
je goed warm houden. De activiteit die we gaan
doen, houd je ook warm. We gaan met een paar
grote (wijze) mannen onderhoud plegen aan de
heide. Eerst gaan ze vertellen waarom jullie zo
nodig zijn bij het onderhoud. Kan dat niet door
een machine gedaan worden? Of door dieren?
Misschien voel je je wel de schaapjes van de
dag! Na die uitleg gaan we lekker actief boompjes zagen en trekken. Hoe dat precies
gaat hoor je daar. Het lijkt ons een mooie activiteit waarin we vast ook nog wel iets
warms te drinken krijgen.
P.S. Deze activiteit kan ook heel goed door meiden gedaan worden; laat je niet
afschrikken! Het wordt leuk en gezellig. We gaan proberen om op een bijzondere
manier naar de plek toe te gaan! Verrassing!!!!!
Waar: Op de parkeerplaats tegenover Camping de Noetselerberg, Holterweg 116,
7441 DK, Nijverdal.
Aanvang: 14.30 uur Meer informatie vind je hier.
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 Woensdag 12 december 2018 De ster van Bethlehem.
Met Kerst wordt verteld over de drie
wijzen uit het Oosten die een bijzondere
ster zagen die zij volgden. Bij de
Sterrenwacht Hellendoorn horen we die
avond meer over de ster van Bethlehem. In
het planetarium gaan we kijken naar
sterren en planeten die nu nog een
belangrijke rol spelen bijvoorbeeld de
poolster, ochtend- en avondster (dat is helemaal geen ster) en de andere grote
planeten. We besteden ook aandacht aan de rol die de maan speelt en bekijken welke
maanstanden er zijn en om de hoeveel tijd ze voorkomen. Als het helder is gaan we
door de telescopen kijken naar planeten en sterren(beelden) die we op 12 december
aan de hemel zien staan. Als dat niet lukt gaan we een praktische opdracht doen,
maar wat dat wordt blijft nog even een verrassing.
Let op: in plaats van ’s middags is het programma dus ’s avonds.
Waar: Sterrenwacht Hellendoorn Buitencentrum Sallandse Heuvelrug
Aanvang: 18.30 uur Meer informatie vind je hier.
DUURZAME INITIATIEVEN VOOR SCHOLEN
 Duurzame Energievisie voor de gemeente Hellendoorn
In 2017 is de Duurzame Energievisie voor de
gemeente Hellendoorn vastgesteld.
Nu moet het natuurlijk niet bij mooie woorden
blijven. In de visie zijn doelstellingen
geformuleerd die in de komende periode tot
uitvoering moeten worden gebracht. Juist hier
heeft de gemeente jouw hulp bij nodig. De
gemeente Hellendoorn kan niet in haar eentje deze stap maken, hier hebben ze de
gehele samenleving voor nodig. Op de een of andere manier zal iedereen met dit
onderwerp te maken krijgen. Daarom wil de gemeente je in een vroegtijdig stadium
de mogelijkheid geven mee te denken over de plannen rond de energietransitie en
uitvoering daarvan.
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De gemeente organiseert daarom een viertal thematafels, aansluitend op de
hoofdthema’s uit de energievisie.
De themasessie voor scholen & verenigingen vindt plaats op · Maandag 19 november,
19.30 – 21.00 uur.
De gemeente hoort graag op korte termijn of je aanwezig bent en met hoeveel
personen. Je kunt je aanmelden met een mail naar b.h.oonk@hellendoorn.nl.
 Wecycle wil kinderen en jongeren leren dat e-waste niet thuis hoort in de vuilnisbak,
maar gerecycled moet worden. Door e-waste te recyclen zijn er minder
grondstoffen uit de natuur nodig, want grondstoffen uit oude apparaten en kapotte
spaarlampen worden gebruikt om nieuwe producten van te maken. Meer informatie
vind je hier.
 Lege batterijen inzamelen op school
Stibat levert een gratis inzamelton voor lege batterijen
aan basisscholen die zich hebben
aangemeld voor het Stibat
inzamelproject. Als de ton vol is dan
komt de ophaalservice van Stibat hem legen. Voor de
ingezamelde lege batterijen krijgt de school punten,
waarmee spel- en speelmateriaal bij elkaar kan worden gespaard. Winst voor de
school én voor het milieu! Meer informatie vind je hier.
GRIJS EN GROEN
 Wandelen voor water op 20 maart 2019
In Nederland is het heel normaal
dat
er altijd schoon en veilig
drinkwater uit de kraan komt. In
veel ontwikkelingslanden zíjn er
helemaal geen kranen. Daar
moeten kinderen kilometers lopen
om
water te halen. Naar school gaan?
Vaak is er weinig tijd voor. De stichting Aqua for All en haar partnerorganisaties
vinden dat het anders kan. Daarom organiseert zij elk jaar het Wandelen voor
Water, ondersteund door plaatselijke organisaties.
De Rotaryclub Rijssen Reggeregio organiseert al twaalf jaar lang het ‘Wandelen voor
Water’ voor schoolkinderen in de gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten.
Deze keer doen ze dat samen met de Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn.
Op de ochtend van 20 maart lopen de kinderen uit de groepen 7 en/of 8 een route
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van ca 5 km met 6 liter water op hun rug en halen daarmee geld op voor een concreet
project in het kader van de actie Wandelen voor Water. Alle kosten van die dag
komen voor rekening van de organisatoren, zodat de opbrengst van het wandelen ook
volledig naar het goede doel gaat.
Voor meer informatie: janscholten@introweb.nl


Landelijke natuurwerkdag op 3 november 2018.
De Natuurwerkdag is de grootste, landelijke
vrijwilligersdag in het groen. Landschappen NL
organiseert deze dag voor de 18e keer. Ieder jaar op de
eerste zaterdag van november werkt jong en oud aan
het behoud en herstel van natuur en landschap. Op vele
locaties door heel Nederland krijgt het landschap een
opknapbeurt. Ook in Hellendoorn wordt op verschillende plekken gewerkt. Meer
informatie vind je hier.

WAD, OVERLEVEN OP DE GRENS VAN WATER EN LAND NATUURFILM
Op zondag 4 november2018 om 10.30 in Zinema in Nijverdal
Wad is de eerste Nederlandse natuurfilm over het waddengebied. Ruben Smit en
zijn crew registreren dit unieke Nederlandse natuurgebied en al zijn bijzondere
natuurfenomenen onder- en bovenwater, in elk jaargetijde. Vanuit een holistische
benadering; alles heeft met alles te maken. Geen aaneenschakeling van mooie
plaatjes maar een duidelijk verhaal met herkenbare iconen zoals de zeehond, de
bergeend en de slechtvalk.
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