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Beste CNME coördinator, leerkracht,
Het nieuwe jaar is weer van start gegaan! Wij hopen dat
je hebt genoten van een goede en gezellige jaarwisseling
en datje weer klaar bent voor een mooi nieuw jaar.
In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor:

HET CNME-AANBOD
Reserveringen voor schooljaar 2018 – 2019
Je kunt het hele jaar door reserveren,

KAMERPLANTEN EN BLOEMBOLLEN

Wanneer je kamerplanten en/of bloembollen hebt besteld. Deze zijn 10
januari bezorgd. Met dank aan de firma Odink

LESBRIEVEN
De lesbrieven over de Wandelende Tak en de Bloembollen zijn vernieuwd.
Ze staan op de downloadpagina van onze website.

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.
TUINVOGLTELLINT VOOR SCHOLEN OP
VRIJDAG 25 JANUARI 2019
De merel kelderde in 2018 voor het eerst uit de
top 3 van de Nationale Tuinvogeltelling. De vraag is
of het Usutu-virus hierbij een rol speelt. In ieder
geval is het zaak de vinger aan de pols te houden:
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dus tel mee op 25, 26 of 27 januari.
Doe ook mee met je school aan de NationaleTuinvogeltelling! Vrijdag 25 januari 2019 is
scholenteldag. Klik hier voor alle informatie die je nodig hebt om met je school, mee te doen aan de
Nationale Tuinvogeltelling. Hier vind je het gratis lesmateriaal van de Tuinvogeltelling. Laat je
inspireren met leuke doe-tips, handige telformulieren voor kinderen en informatie over
vogelherkenning en vogelgedrag. Meedoen aan de Tuinvogeltelling is leuk en gemakkelijk.

GRATIS GROENTEZAAD VOOR SCHOLEN EN BSO'S
Net als vorig jaar kunnen basisscholen en BSO’s weer kosteloos groentezaden en een
bijbehorend lespakket aanvragen. Hiermee kunnen de leerlingen dit voorjaar in de klas of
op het schoolplein hun eigen groente kweken. Deelnemende scholen krijgen bij de zaden
een instructieboekje en een lesbrief met leuke opdrachten. Nadere informatie volgt nog.

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.

DUURZAAM COMPLIMENT JAN BARBIER
De protestants-christelijke Jan Barbierschool is sinds kort in het bezit van het ‘Reizende
Duurzame Compliment’. Leerkracht
Ineke Akihary van combi-groep
4/5/6 nam op de laatste dag voor de
kerstvakantie het door Monique
Nijmeijer uit Wierden vervaardigde
houten kunstwerk in ontvangst De
Jan Barbierschool ontvangt het
kunstwerk voor een periode van 6-8
weken als waardering voor haar
inzet op het gebied van fairtrade en
afvalscheiding. De school is de 1e
school in de gemeente Hellendoorn

Links Jet Mars van de werkgroep Haarle Energieneutraal , rechts Ineke Akihary
van de Jan Barbierschool.
Foto HePa
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die in juli 2018 de “Wij Doen Mee” sticker kreeg van de Stichting Fairtrade gemeente Hellendoorn.
Ze gebruiken zelf Fairtrade producten en geven bijvoorbeeld aan externe mensen die iets doen op
school een pakket van fairtrade producten van de Wereldwinkel in Nijverdal.
De Jan Barbierschool zet zich ook verder in op het gebied van duurzaamheid, ze is heel actief
bezig met afvalscheiding en presenteert zich daarmee als “Faire en Groene School”.
Reden genoeg voor de werkgroep Haarle Energieneutraal, die het eerste Reizende Duurzame
Compliment op 11 oktober 2018 in ontvangst mocht nemen van wethouder Dennis op den Dries om de
school te kiezen als volgende ontvanger van het Compliment.
Op haar beurt kiest de school over 6-8 weken een nieuwe persoon, groep of organisatie uit die zij
het Reizende Kunstwerk zal overhandigen.

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
CNME Hellendoorn p/a Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441 GS Nijverdal, 06 10 42 09 54 (woensdagmiddag en donderdagmorgen
met uitzondering van de schoolvakanties) e-mail: cnmehellendoorn@gmail.com,
www.cnmehellendoorn.nl

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 jaarhet 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
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
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