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Jaargang 29 nr.8, mei 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: 
16 mei: Tomaten 
16 mei: Aardbeien 
 
 Reserveringen voor schooljaar 2019 – 2020 
We werken hard aan ons nieuwe jaaraanbod.  
•Vóór eind juni kun je het jaaraanbod voor schooljaar 2019–2020 verwachten. Via de e-mail krijg je 
dan een pdf-bestand van het jaarprogramma, de handleiding van het reserveringssysteem, de code 
en bijbehorende brief toegestuurd.  
 

CNMECOÖRDINATORENOVERLEG 8 APRIL J.L. 
Het was een nuttige, gezellige en inspirerende middag met een boeiende lezing over de honing- en 
de wilde bij door de dhr. Douwe Slot. 
Het verslag van de bijeenkomst is als bijlage toegevoegd. 
 

BELEEF DE LENTE IN DE KLAS 2019 
Beleef de Lente in de klas 2019 is weer gestart. Het leesmateriaal vind je hier. 

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
http://www.cnmehellendoorn.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/indeklas
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NOG 50 SUBSIDIES BESCHIKBAAR VOOR GROENE SCHOOLPLEINEN 

Scholen kunnen vanuit het programma Groene Schoolpleinen Overijssel een bedrag van 
€10.000,- aanvragen. Zij kunnen dit bedrag besteden aan het inhuren van een 
procesbegeleider, het inhuren van een ontwerper en aan fysieke realisatie van het groen op 
het schoolplein. Op dit moment hebben al 50 basisscholen een aanvraag gedaan. Dit 
betekent dat er nog plek is voor 50 nieuwe aanvragen!  
Bekijk de voorwaarden! 

DOE MEE EN WORD WECYCLE-PARTNER 

Wecycle organiseert de inzameling en recycling van gebruikte elektrische apparaten en 
kapotte energiezuinige verlichting (e-waste). Wecycle wil kinderen leren dat e-waste niet 
thuis hoort in de vuilnisbak, maar gerecycled moet worden. Door e-waste te recyclen zijn 
er minder grondstoffen uit de natuur nodig, want grondstoffen uit oude apparaten en 
kapotte spaarlampen worden gebruikt om nieuwe producten van te maken. 
Educatief aanbod 

Wecycle biedt partners gratis gevarieerd lesmateriaal. Kijk voor meer informatie op 
wecycle.nl/educatie. 

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
http://www.cnmehellendoorn.nl/
https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/nieuws/nog-50-subsidies-beschikbaar-voor-groene-schoolpleinen-2/
https://www.wecycle.nl/scholen
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