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Jaargang 29 nr. 7, april 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: 

2 april: Kikkerdril. U ontving een e-mail wanneer het kikkerdril wordt bezorgd, 

4 april: De floraliaplantjes 

 

CNMECOÖRDINATOREN-OVERLEG 

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

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

MEIVAKANTIE 

Het CNME is tijdens de meivakantie van 23 april t/m 03 mei 2019 

gesloten. 

DE NATIONALE BUITENLESDAG 

De dagen worden langer, trekvogels keren terug, Nederland wordt groener én 

op dinsdag 2 april 2019 is de vierde editie van de Nationale Buitenlesdag! 

Meer informatie vind je hier. 

 

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
http://www.cnmehellendoorn.nl/
https://buitenlesdag.nl/
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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 

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.  

Deze subsidie 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. 

Op 10 en 17 april 2019 zijn er gratis 

informatiebijeenkomsten. 

Wat wordt er besproken tijdens de informatiebijeenkomst? 

 Hoe vraag ik subsidie aan en hoe kom ik aan co-financiering? 

 Aan welke voorwaarden moet een groen schoolplein voldoen? 

 Welk stappenplan kan ik doorlopen om tot een groen plein te komen? 

 Wie betrek ik bij mijn plan? 

 Hoe vind ik een procesbegeleider, ontwerper en/of hovenier die bij mijn school past? 

 

Waar zijn de informatiebijeenkomsten?  

De bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag van 15.30-17.30 uur op: 

10 april in Zwolle 

17 april in Enschede 

 

Hoe meld ik mij aan voor de informatiebijeenkomst?  

Je kunt je via deze link aanmelden voor informatiebijeenkomst. 

 

 

WANDELEN VOOR WATER 

Op de ochtend van 20 maart liepen 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 Nigeria. Het was een geweldig succes; 

de kinderen hebben in totaal 2.700,- euro opgehaald. Zie voor het verslag en de foto’s hier. 

Over jaar twee jaar staat ‘Wandelen voor water weer op het programma.  

 

SCHOLEN VOOR BIJEN  

Dit voorjaar organiseert Bijenbeweging Overijssel de scholenactie Scholen voor Bijen. 

Deze scholenactie is speciaal voor bovenbouwklassen van basisscholen in Overijssel. 

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
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Leerlingen van groep 7 & 8 gaan aan de slag met het nieuwe lesmateriaal van Nederland 

Zoemt. De eerste 125 scholen die zich aanmelden ontvangen gratis twee typen biologisch 

bijenbloemenzaad. Aanvullend kan de school een bijengastdocent aanvragen. Deze 

gastdocent komt op de school en neemt de leerlingen mee in zijn/haar enthousiasme over 

bijen. De gastdocenten volgen vooraf een speciaal ontwikkelde training.  

Het lesmateriaal 

In het project Nederland Zoemt onderzoeken 

wetenschappers van Naturalis hoe het gaat 

met de wilde bijen in Nederland en hoe we ze 

het beste kunnen helpen. Met het lespakket 

Nederland Zoemt kunnen leerlingen van groep 7 

& 8 meedoen aan dit onderzoek en de 

wetenschappers een handje helpen. Het 

digitale lespakket bestaat uit drie modules en 

in elke module staat één onderzoeksvraag 

centraal. De twee typen biologisch bijenbloemenzaad die de school van ons ontvangt, 

kunnen ze gebruiken bij module 2. 

Aanmelden  

Enthousiast geworden? Geïnteresseerde basisscholen kunnen zich tot 12 april aanmelden 

via deze website www.nmeoverijssel.nl/actie-scholen-voor-bijen/. De eerste 125 scholen 

kunnen kosteloos deelnemen aan deze scholenactie.   

BELEEF DE LENTE IN DE KLAS 2019 

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

lesmateriaal vind je hier. 
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