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Jaargang 29 nr. 5, februari 2019 

Beste CNME coördinator, leerkracht, 

In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor: 

HET CNME-AANBOD 

Reserveringen voor schooljaar 2018 – 2019 
Je kunt het hele jaar door reserveren. 

 

WANDELEN VOOR WATER  

Aanmelden: vóór 2019-02-01 
Tot nu toe hebben zich drie scholen aangemeld. Dat is mooi. We hopen echter dat er nog minimaal 1 

school bijkomt. Je kunt je tot 1 februari aanmelden. Meer informatie vind je in de bijlage.  

 

GRATIS GROENTEZAAD VOOR BASISSCHOLEN EN BSO’S UIT HELLENDOORN 
Basisscholen en BSO’s uit Hellendoorn kunnen kosteloos groentezaden en een bijbehorend 

lespakket aanvragen bij Natuur en Milieu Overijssel. 

Hiermee kunnen de leerlingen dit voorjaar 

in de klas of op het schoolplein hun eigen groente 

kweken. Leuk, lekker en leerzaam! 

Geïnteresseerde scholen en BSO’s uit Hellendoorn 

kunnen zich tot 8 februari aanmelden bij Natuur 

en Milieu Overijssel via de website. Het lespakket met 

de groentezaden ontvangen de scholen eind 

maart via het CNME. 

 

CNMECOÖRDINATOREN-OVERLEG 

Het CNMEcoördinatorenoverleg  vindt plaats op maandag 8 april 2017 om 15.45 uur en 

duurt tot uiterlijk 17.00 uur. Het vindt plaats in het Buitencentrum. De agenda volgt nog.  

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
http://www.cnmehellendoorn.nl/
https://www.nmeoverijssel.nl/moestuinactie/
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FLORALIA 2019 

Dit jaar verloopt de inschrijving volledig via de reserveringswebsite Je kunt je bestelling nu alvast 

plaatsen, maar in de volgende CNMEdedeling (maart 2019) vind je alle informatie over de kosten 

per plant, de bezorging, het opkweken, jurering en de prijsuitreiking etc. 

 

WARME TRUIENDAG 15 

FEBRUARI 2019 

De groenste energie is de 

energie die je niet gebruikt. 

Onder dit motto nemen elk jaar 

weer vele honderdduizenden 

Nederlanders actief deel aan Warmetruiendag. Op deze nationale dag van de energiebesparing 

zetten mensen de thermostaat massaal minimaal één graad lager en besparen zo, per graad, 6% 

energie en dus 6% CO2. Meer informatie vind je hier.  

JEUGDNATUURCLUB DE SALLANDSE HEUVELRUG 

Hier vind je de komende activiteit:  

 Woensdag 13 februari 2019  De schaapskudde. 

Ga je mee op bezoek bij de 

schaapsherder en zijn schaapskudde? 

Natuurlijk is het heel leuk om naar al die 

wollige dames te kijken. Maar de schapen 

zijn er niet alleen omdat ze zo leuk zijn! 

Luister naar de verhalen van de 

schaapsherder over het leven als 

schaapsherder, over zijn honden en 

waarom er eigenlijk een kudde op de 

heide loopt. Wie raadt het juiste aantal 

schapen dat er in de stal staat? Wie 

weet zijn er ook al lammetjes geboren. De schaapskooi Twilhaar waar de schapen 

wonen is ook zeker het bekijken waard. Enne we doen ook een aantal leuke spelen die 

je  het één en ander over schapen laten ontdekken.  

Mekker je mee? 

Waar: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug  Aanvang: 14.30 uur 

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
http://www.cnmehellendoorn.nl/
https://www.nmeoverijssel.nl/reserveren/
https://www.warmetruiendag.nl/
https://jeugdnatuurclubdesallandseheuvelrug.nl/programma-2018
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GRIJS EN GROENDE  

DE NATIONALE BOOMFEESTDAG 2019 

 

De Nationale Boomfeestdag vindt dit jaar plaats op woensdag 13 maart. Dit is de tweede 

woensdag van maart. De verschuiving van de derde naar de tweede woensdag in maart is 

vanaf 2019 ook blijvend. Deze keuze is gemaakt om verwarring over en verschuiving in 

verband met verkiezingen van de datum van de Nationale Boomfeestdag te voorkomen, 

maar ook omdat het voorjaar steeds warmer wordt. Het vergroot daarmee de kans dat het 

aangeplante materiaal aanslaat. 

Stichting Nationale Boomfeestdag heeft voor de midden-en bovenbouw van het primair 

basisonderwijs een aantal lesmaterialen ontwikkeld. Deze vind je hier. 

DE IVN WEBWINKEL 

Het IVN heeft een webwinkel. Je vindt daar alles voor 

natuureducatie, onderzoek en recreatie. Iedereen  kan 

hier materialen bestellen voor natuureducatie binnen en 

vooral buiten. 

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
http://www.cnmehellendoorn.nl/
https://www.boomfeestdag.nl/downloads/lesmateriaal

