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Jaargang 29 nr. 6, maart 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. 

 

Bestellingen, materialen, afspraken 

De leerkrachten die leskisten of materialen besteld 

hebben, kunnen deze op de aangegeven datum verwachten.  

 

Hierbij speciale aandacht voor: 

? maart: Kikkerdril. U krijgt een e-mail wanneer het kikkerdril wordt bezorgd, 

21 maart: Voorjaarstakken, eierproject en bonen in de klas 

 

CNMECOÖRDINATOREN-OVERLEG 

Het CNMEcoördinatorenoverleg vindt plaats op maandag 8 april 2019 om 15.45 uur en 

duurt tot uiterlijk 17.00 uur. U bent welkom in het Buitencentrum. De agenda volgt nog.  

FLORALIA 2019 

Dit jaar verloopt de inschrijving bij voorkeur via de reserveringswebsite.  (Vervolgens naar 

onderen scrollen. Onder ‘Uitsluitend voor Hellendoorn’ vind je het item ‘Floralia’. De rest 

wijst zich, hopen wij, vanzelf.)  In de bijlage vind je een brief met informatie. Mocht het 

inschrijven via de reserveringswebsite niet lukken, dan kun je de antwoordstrook invullen 

en deze vervolgens  (digitaal) terugsturen. De inschrijvingstermijn sluit 12 maart 2019. 

 

 

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
http://www.cnmehellendoorn.nl/
https://www.nmeoverijssel.nl/reserveren/
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DE NATIONALE BOOMFEESTDAG 2019 

 

De Nationale Boomfeestdag vindt dit jaar plaats op woensdag 13 maart.  

Tijd: 10.00 uur 

Locatie: Kathuizenweg (schuin tegenover no 2) Hellendoorn 

De gemeente Hellendoorn doet voor de 48e keer mee aan de Boomfeestdag. Wethouder 

Dennis op den Dries plant met kinderen van de Elimschool een winterlinde. Daarna planten 

de kinderen wilde appels en peren, winterlindes en lijsterbessen langs de weg. Zo ontstaat 

een gevarieerde laanbeplanting die een ecologische en landschappelijke meerwaarde heeft. 

Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen.  

 

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

basisonderwijs een aantal lesmaterialen ontwikkeld. Deze vind je hier. 

SUBSIDIE GROENE SCHOOLPLEINEN 

De provincie Overijssel en haar partners in het programma natuur voor elkaar hebben de 

ambitie om alle schoolpleinen in 2025 te vergroenen. Plekken waar kinderen in het groen 

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
http://www.cnmehellendoorn.nl/
https://www.boomfeestdag.nl/downloads/lesmateriaal
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kunnen spelen, die voor verkoeling zorgen en een leefbare plek zijn voor planten en dieren. 

Om dit te bereiken is de regeling groene schoolpleinen ingesteld.  

Schoolpleinen vergroenen is een onderdeel van natuur 

voor elkaar. Dit is het programma waarmee provincie en 

maatschappelijke partners samen werken aan het 

beleven, benutten en beschermen van de natuur in 

Overijssel. Hester Maij, gedeputeerde natuur van 

Overijssel: "Groene schoolpleinen zijn belangrijk voor 

kinderen. Spelen in het groen is gezond maar ook erg 

goed voor hun ontwikkeling. Het stimuleert kinderen om 

hun omgeving te ontdekken. Of hoe je door samenwerken iets kunt bereiken bijvoorbeeld 

bij het bouwen van een hut." 

Voor deze vergroening verleent de provincie Overijssel subsidie en start met een 

openstelling voor 100 scholen. Binnen de regeling groene schoolpleinen is per school een 

bedrag van €10.000,- beschikbaar. Daarnaast moet de school zelf minimaal €7.500,- 

bijdragen voor de inrichting van het groene schoolplein. Belangrijke uitgangspunten voor 

het ontwerp zijn het gebruik van inheemse planten en bomen en naast groen ook plekken 

met zand en water. Daarmee kunnen voor kinderen spannende speelplekken worden 

gemaakt. Natuur voor elkaar wil zoveel mogelijk scholen ondersteunen, zodat alle 

schoolpleinen in Overijssel in 2025 groen zijn. 

Vijf uur advies 

Naast deze subsidieregeling bestaat er vanuit de 

gemeente Hellendoorn de mogelijkheid om advies te 

ontvangen om het schoolplein klimaatadaptief in te 

richten. Hierbij komen onderdelen zoals vergroening, 

waterberging, biodiversiteit en natuurlijke speelvoorzieningen aan de orde. Ontwerpbureau 

In Het Wild gaat hierbij naar kansen en ideeën voor het schoolplein kijken. 

Scholen die meer willen weten over de subsidieregeling kunnen terecht op 

http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@njp/groene-schoolpleinen/  

Voor meer informatie over de adviesmogelijkheden van bureau In Het Wild neem contact 

op met m.leferink@hellendoorn.nl. 
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http://www.cnmehellendoorn.nl/
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WANDELEN VOOR WATER 

Op de ochtend van 20 maart lopen de kinderen uit de groepen 7 en/of 8 van de Wingerd, 

de Meander en de Marliaantjes 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. 

 

GRIJS EN GROEN 

STICHTING KINDERBOERDERIJ 

HELLENDOORN-NIJVERDAL 

De Stichting Kinderboerderij Hellendoorn-Nijverdal 

heeft een imker bereid gevonden om bijenkasten op hun terrein te plaatsen. Men wil een 

bijenstal bouwen om daarin het materiaal van de imker te plaatsen en om uitleg te kunnen 

geven over het houden van bijen. Meer informatie vind je op de website van de stichting.  

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. 

BELEEF DE LENTE IN DE KLAS 2019 

Beleef de Lente in de klas 2019 is weer gestart. Het 

leesmateriaal vind je hier. 

 

BIJENBEWEGING 

Komende tijd gaat Natuur Milieu Overijssel  vanuit de Bijenbeweging Overijssel alle 

basisscholen in Overijssel benaderen om leerlingen en hun omgeving te betrekken bij de 

bescherming van bijen. Leerlingen van groep 7 & 8 zijn de doelgroep. 

 

LANDELIJKE OPSCHOONDAG 

Is je bezem al afgestoft? Zaterdag 23 maart is het tijd voor de Landelijke Opschoondag. 

Dat betekent dat in heel Nederland buren, gemeenten, scholen en bedrijven samen aan de 

slag gaan om hun buurt een stukje schoner te maken.  

Daar doe jij toch ook aan mee? Meld je hier aan. 

Het CNME heeft een praktisch lespakket over Zwerfafval. Je kunt het reserveren via de 

reserveringswebsite. 

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
http://www.cnmehellendoorn.nl/
https://www.kinderboerderijhellendoorn.nl/
https://winkel.ivn.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/indeklas
https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/bijenbeweging-overijssel/
https://www.facebook.com/bijenbewegingov/
https://www.nederlandschoon.nl/
https://www.nmeoverijssel.nl/reserveren/
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EARTH HOUR 2019: 30 MAART 2019 

Jaarlijks op de laatste zaterdag van maart, in het weekend 

waarin de zomertijd begint, wordt met dit wereldwijde 

evenement aandacht gevraagd voor de effecten van 

klimaatverandering. 

'Earth Hour' (Het Uur der Aarde) is een internationaal 

evenement dat huishoudens en bedrijven oproept om de 

verlichting en andere elektrische apparaten in hun huis voor 1 

uur te doven (tussen 20:30 en 21:30 uur). Door de elektriciteit 

uit te schakelen wordt er natuurlijk energie bespaard, maar 

'Earth Hour' heeft vooral een symbolische functie.  

In onze gemeente worden er ook weer een aantal activiteiten in het kader van Earth Hour 

georganiseerd. Een daarvan is een fotowedstrijd met als thema: Licht in de duisternis. 

Alle inwoners van de gemeente Hellendoorn kunnen hieraan meedoen. Meer informatie op 

www.duurzaamhellendoorn.nl. 

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
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