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Beste CNME-coördinator, leerkracht,
In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor:
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. De agenda zal tijdig worden toegestuurd. Wel
lichten we alvast een tipje van de sluier op: Ton Kappert vertelt een
mooi verhaal over vleermuizen en Mervin Goossen, bekend van Vroege
Vogels TV, weet van alles over mieren en neemt een mierenkolonie mee.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom. Misschien is het een idee om
(nieuwe) collega’s mee te nemen.

HET CNME-AANBOD
 De leskist ‘Egels’ is vernieuwd.
Naast de opgezette egel en boeken vind je er een
‘egelpad’, een spelcircuit waarin de kinderen meer over
de egel en andere dieren te weten komen.
Tien opdrachten met materiaal over dag- en nachtdieren, het voedsel, de jaarcyclus, de vijanden en de
zintuigen en de egel. Daarnaast op welke wijze de egel
en andere dieren de winter doorkomen, en enkele
creatieve opdrachten. Een spel waarbij begeleiding van
de groepjes gewenst is.
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 De leskist ‘Mollen’ is uitgebreid
De leskist over ‘Mollen’ is uitgebreid met
boeken, 6 schepjes om onder de
molshopen te kunnen kijken en 6
vergrootglazen om de gevonden wormen
te onderzoeken.
In de leerkrachtmap is meer aanbod
voor de bovenbouw leerlingen: de plaats
van de mol in de voedselketen, het
skelet van de mol en meningsvorming
over bestrijding van de mol.
 Reserveringen voor schooljaar 2018 – 2019
De reserveringen stroomden de afgelopen weken binnen en wat ons betreft
blijft dit zo doorgaan. Je kunt alleen niet alles meer bestellen.
 Woensdag 3 oktober is de inleverdag, donderdag 4 oktober worden er weer kisten
bezorgd.
KINDERBOEKENWEEK 2018
De 63ste editie van de Kinderboekenweek met als thema Vriendschap' vindt plaats van
woensdag 3 t/m zondag 14 oktober 2018. In navolging van vorig jaar bieden
Staatsbosbeheer, IVN, CNME en ZinIn bibliotheek de scholen van de gemeente
Hellendoorn weer een programma aan.
Naast de ‘gewone’ vrijwilligers zijn er dit jaar elke dag een aantal leerlingen van het derde
leerjaar van Reggesteyn de Clercqstraat. Zij komen meehelpen. De reserveringstermijn is
inmiddels verstreken en alle morgens zijn volgeboekt. De scholen hebben inmiddels bericht
ontvangen.

DUURZAME / NATUURLIJKE INITIATIEVEN VOOR SCHOLEN-------------- Zaterdag 13 oktober Duurzaamheidsmarkt
IVN Hellendoorn-Nijverdal zal aanwezig zijn met o.a. tips over hoe je
duurzamer en groener kunt leven/tuinieren. Daaraan gekoppeld is de
actie: Tegel eruit, plant erin. De Gemeente Hellendoorn ondersteunt dit
samenwerkingsproject tussen IVN en Tuincentrum Calkhoven, waar de
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eerste 75 personen die een waardebon en tegel inleveren bij het tuincentrum een
vlinderstruik ontvangen. Daarbij moeten ze wel eerst een zelf-test invullen.
Tijd: 10.00-15.00 uur; Locatie: Henri Dunantplein Nijverdal

Van 27 september tot en met 4 oktober zijn de Bodemdierendagen! Neem de
kinderen mee naar buiten en ga op zoek naar de ondergrondse beestjes.
Bodemdieren zorgen heel goed voor onze tuinen! Afval zoals herfstbladeren wordt
bijvoorbeeld opgeruimd en weer verwerkt tot voedsel voor de planten.
Gaat het goed of slecht?
De biodiversiteit in ons land gaat zienderogen achteruit. Meer aandacht voor en
kennis over de onbekende ‘buren’ onder onze voeten is broodnodig. Klein is niet
hetzelfde als onbelangrijk. Integendeel: we kunnen niet zonder! Ook is het spannend
wat voor effect die gortdroge zomer op die
onmisbare bodemdieren heeft gehad.
Aan de slag!
De speciale Bodemdieren-zoekkaart? Je waarneming
online doorgeven? De resultaten van de afgelopen drie jaar? Tips en weetjes? Een
prijsvraag, lesmateriaal? Dat alles en veel meer vind je hier op de site van de
Bodemdierendagen.

Voorleesactie op de dag van de duurzaamheid 10 oktober
Deze tiende editie laat wederom zien dat we
duurzaamheid belangrijk vinden. Met duizenden
duurzame activiteiten laten we in Nederland op 10-10
zien hoe de wereld schoner, mooier en eerlijker kan.
Ook kinderen denken hier graag over mee. Daarom
start de Dag van de Duurzaamheid ook dit jaar met
het voorlezen van een duurzaam verhaal op basisscholen en kinderboerderijen door het
hele land.
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JEUGDNATUURCLUB DE SALLANDSE HEUVELRUG
Voor kinderen die graag buiten zijn,
dieren en planten leuk vinden. Voor
kinderen die geïnteresseerd zijn in de
maan en de sterren. Kortom
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.
Op de website www.jeugdnatuurclubdesallandseheuvelrug.nl staat het programma.
In oktober zijn het de paddenstoelen waar veel te ontdekken valt.
De kinderen kunnen zich hier aanmelden. Ze kunnen zich per keer aanmelden en kiezen
waar ze aan mee willen doen. Maar let op: per keer kunnen 20 kinderen meedoen en vol is
vol.

Met vriendelijke groeten,
CNME Hellendoorn
p/a Buitencentrum Sallandse Heuvelrug
Grotestraat 281
7441 GS Nijverdal
Telefoonnummer: 06 10 42 09 54
e-mail: cnmehellendoorn@gmail.com
Openingstijden: Iedere uitgezonderd: de schoolvakanties
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