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Jaargang 29 nr.9, juni 2019 

Beste CNME-coördinator, leerkracht, 

In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor: 

HET CNME-AANBOD 

Reserveringen voor schooljaar 2019 – 2020 

 
We werken hard aan ons nieuwe jaaraanbod. 

 Rond half juni kun je het jaaraanbod voor 

schooljaar 2019 – 2020 op school verwachten. 

Via de e-mail wordt dan ook een pdf-bestand van het jaarprogramma, de handleiding van het 

reserveringssysteem, de code en bijbehorende brief gestuurd. 

 We hopen dat je vóór 5 september 2019 een keuze maakt, zodat wij vóór 15 september 

2019 de inschrijvingen kunnen verwerken. Dat is van belang omdat we tijdig allerlei 

bestellingen (o.a. vlinders in de klas) moeten plaatsen en anders achter het net vissen. 

Daarna kun je ook nog wel reserveren, maar de keuze zal dan wel beperkter zijn.  

Het CNME-aanbod 

Bestellingen, materialen, afspraken 

De leerkrachten die leskisten of materialen besteld 

hebben, ontvangen deze op 13 juni.  

3 juli 2019 verwachten we alle uitgeleende 

materialen weer terug, zodat we ze kunnen 

controleren, voordat ze in het nieuwe schooljaar 

weer uitgeleend worden.  
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FLORALIA (voor de deelnemende scholen) 

De keuring is op vrijdag 14 juni 2019. (Met enkele scholen is een 

aparte afspraak gemaakt). 

Woensdag 19 juni 2019 a.s. om 14.30 uur  

zal in het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281 te 

Nijverdal de jaarlijkse prijsuitreiking voor de bekroonde 

Floraliaplanten plaatsvinden. 

De scholen die meedoen, zijn hierover uitvoerig geïnformeerd. 

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 

thuishoort 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. 

Wecycle heeft educatief aanbod ontwikkeld en biedt partners gratis en gevarieerd 

lesmateriaal. Kijk voor meer informatie op wecycle.nl/educatie. 

SCHOLEN VOOR BIJEN 

De vier scholen die zich hiervoor 

hebben opgegeven, hebben intussen de 

zaadmengsels met bijenbloemzaden’ 

ontvangen. De gastdocenten zijn al bij 

een aantal scholen op bezoek geweest 

en hebben verteld waarom bestuivende 

insecten zo enorm belangrijk zijn.  

Of het nu wilde planten in de natuur 

zijn, voedselgewassen of sierplanten in 

de tuin: de meeste hiervan zijn voor hun 

vrucht- en zaadvorming aangewezen op insecten. En dat zijn zeker niet alleen honingbijen; 

wilde bestuivers, zoals wilde bijen en zweefvliegen zijn minstens zo belangrijk en in veel 

gevallen zelfs belangrijker. 

Op het internet is veel informatie over solitaire bijen te vinden. Kijk o.a. hier. 
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BOMEN VOOR SCHOLEN 

Enige tijd geleden konden scholen zich in het kader van de actie ‘Groene schoolpleinen’ 

aanmelden voor een gratis boom. Bij een aantal scholen is deze – met dank aan onze 

gemeente - inmiddels geplant.  

 

GRIJS EN GROEN  

Slootjesdag 

 Zondag 16 juni organiseert IVN Hellendoorn – Nijverdal Slootjesdag 

Ook dit jaar kunnen alle kinderen met hun 

begeleiders op watersafari. 

Met schepnetjes en bakken gaan we kijken 

wat er allemaal onder de waterspiegel leeft. 

Jij mag ze vangen en samen gaan we kijken 

hoe ze heten en wat of wie ze eten. 

Laarzen zijn niet vereist maar wel handig. 

Zie voor nadere informatie hier. 

Modderdag 

 Zondag 30 juni organiseert IVN Hellendoorn – Nijverdal Modderdag 

Duizenden kinderen in heel Nederland spelen in dit weekend met zand en water. 

Tijdens ModderDag ontdekken kinderen weer wat modder is, hoe je ermee kunt 

spelen en hoe leuk de natuur is. 

En dat is belangrijk. Wetenschappelijk is aangetoond dat buiten spelen in de natuur 

de ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert. 

Zie voor nadere informatie hier. 
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