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Jaargang 29 nr. 1, september 2018 

Beste CNME-coördinator, leerkracht, 

In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor: 

 

HET CNME-AANBOD 

Een nieuw schooljaar 

Hopelijk heb je een goede vakantie gehad. We wensen je een 

bijzonder goed schooljaar.  

Het CNME staat weer in de startblokken. Wij zijn vanaf 

woensdag 5 september 2018 weer aanwezig.  

De leskisten zijn nagekeken, aangevuld en staan klaar om 

uitgeleend te worden.  

Reserveringen voor schooljaar 2018 – 2019 

Vlinders, champignons, maïs en kamerplanten kunnen tot 6 

september besteld worden.   
Het nieuwe jaaraanbod heb je al ontvangen. Je kunt tot 6 

september alles nog bestellen. Daarna worden sommige items 

uitgesloten. (Om donderdag 13 september bijvoorbeeld de 

champignons te kunnen leveren, moeten deze wel op tijd besteld kunnen worden.) 

De inschrijvingen stromen binnen, dus we gaan ervan uit dat iedereen begrijpt hoe het werkt.  

Donderdag 14 september worden de eerste bestellingen bezorgd.  

CNME-coördinator  
Als de school een nieuwe of andere coördinator voor het CNME heeft, wil je dit dan mailen naar: 

cnmehellendoorn@gmail.com? Dan zorgen wij dat onze informatie bij de juiste persoon 

terechtkomt.  

Bij voorbaat bedankt.  
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Vernieuwde projecten: 
Ons aanbod is uitgebreid met:  

 De leskist ‘Fairtrade’, 

 Het project ‘Bonen in de klas’, 

 Wandelen voor Water 

De retourdag is altijd op woensdag 
De retourdatum is altijd op ‘n woensdag (of eerder). Houd je daar a.u.b. aan. De kist moet namelijk 

nog nagekeken worden voordat deze de volgende dag weer naar een andere school gaat.  

Wil je de kist langer houden? Neem dan contact met ons op. Het kan zijn dat de kist na jou niet is 

gereserveerd. In dat geval is een verlenging geen enkel probleem.  

De leentijd blijft 3 lesweken 

De leentijd bedraagt in de meeste gevallen 3 lesweken.  

 

CNME-COÖRDINATORENOVERLEG 5 november 2018 
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 van 16.00 uur tot hooguit 17.30 uur. De agenda krijg je tijdig 

toegestuurd. Ook collega’s zijn daar van harte welkom. 

KINDERBOEKENWEEK 2017 

De 63ste editie van de 

Kinderboekenweek met als thema 

‘Vriendschap' vindt plaats van 

woensdag 3 t/m zondag 14 oktober 2018. In navolging van voorgaande jaren bieden 

Staatsbosbeheer, IVN, CNME en ZinIn bibliotheek de scholen van de gemeente 

Hellendoorn weer een programma aan.  

Binnenkort worden de uitnodigingen verstuurd. 

GRATIS WANDELENDE TAKKEN  

Wij hebben teveel wandelende takken. Misschien 

kunnen we je er een plezier meedoen? Je kunt ze 

gratis bij ons afhalen. Stuur hiervoor een mailtje naar 

cnmehellendoorn@gmail.com.  Wij nemen dan contact 

met je op over een afhaalmoment.  
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GRIJS EN GROEN 

o Voorleesactie op de dag van de 

duurzaamheid 10 oktober 

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. 

  

 
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 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. Misschien is het volgende bericht iets voor de schoolkrant/ 

nieuwsbrief: 

 

Jeugdnatuurclub De Sallandse Heuvelrug al drie jaar een succes. 

 

Ben je graag buiten? Vind jij dieren en planten leuk? Wil je meer leren over de 

zandhagedis? Vind jij de maan en de sterren ook zo mooi? Vind je pasgeboren lammetjes 

schattig? Kortom, ben je nieuwsgierig wat er allemaal buiten aan heel grote en kleine 

dingen te zien en te ontdekken valt? En ben je tussen de 8 en 12 jaar? Dan is 

Jeugdnatuurclub ‘De Sallandse Heuvelrug’ echt iets voor jou.  

 

De Jeugdnatuurclub is al drie jaar een groot succes. Eén 

keer in de maand (behalve juli en augustus) is er op 

woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur de jeugdnatuurclub. 

Twee vaste begeleiders nemen je mee naar steeds weer 

andere plekken! Verschillende organisaties zoals 

Natuurmonumenten, Natuurmuseum Holterberg, 

Sterrenwacht Hellendoorn, IVN Hellendoorn-Nijverdal en 

Staatsbosbeheer verzorgen om de beurt een middag.  

De Sterrenwacht Hellendoorn laat je van alles zien over het 

heelal. Natuurgidsen van het IVN nemen je mee in de 

wondere wereld van de vogels en wat dacht je van een 
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spannende speurtocht bij het Natuurdiorama in Holten? De boswachters van 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer nemen je mee voor een kijkje in het bos. 

 

Op de website www.jeugdnatuurclubdesallandseheuvelrug.nl vind je het programma en kun 

je je aanmelden. Je kunt je per keer aanmelden en dus kiezen waar je aan mee doet. Maar 

let op: per keer kunnen 20 kinderen meedoen en vol is vol. Surf dus snel naar onze website! 

 

 

Wij wensen je een goede start van het schooljaar,   

En met vriendelijke groeten, 

 

CNME-team Hellendoorn 

p/a Buitencentrum Sallandse Heuvelrug 

Grotestraat 281 

7441 GS Nijverdal 

Telefoonnummer: 06 10 42 09 54 

E-mail: cnmehellendoorn@gmail.com 

Openingstijden: Iedere woensdagmiddag uitgezonderd: de schoolvakanties 
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