Jaargang 30 nr. 1, september 2019
Beste CNME-coördinator, leerkracht,
In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor:

HET CNME-AANBOD
Een nieuw schooljaar
Hopelijk heb je een goede vakantie gehad. We wensen je
een heel goed schooljaar.
Het CNME staat weer in de startblokken. Wij zijn vanaf
woensdag 04 september 2019 weer aanwezig.
De leskisten zijn nagekeken, aangevuld en staan klaar om
uitgeleend te worden.
Reserveringen voor schooljaar 2019 – 2020
Vlinders, champignons, maïs en kamerplanten kunnen tot
6 september besteld worden.
Het nieuwe jaaraanbod heb je al ontvangen. Je kunt tot 19
september alles nog bestellen. Daarna worden sommige items
uitgesloten. (Om donderdag 26 september bijvoorbeeld de
champignons te kunnen leveren, moeten deze wel op tijd besteld
kunnen worden.)
De inschrijvingen stromen binnen, dus we gaan ervan uit dat iedereen begrijpt hoe het werkt.
Donderdag 05 september worden de eerste bestellingen bezorgd.

CNME-coördinator
Als de school een nieuwe of andere coördinator voor het CNME heeft, wil je dit dan mailen naar:
cnmehellendoorn@gmail.com? Dan zorgen wij dat onze informatie bij de juiste persoon
terechtkomt.
Bij voorbaat bedankt.
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Nieuwe projecten:
Ons aanbod is uitgebreid met:
- De map ‘Buitenspelen’,
- Het project ‘Pannenkoeken bakken’.
De leskist 'Pannenkoeken bakken' is gemaakt voor
groep 1 en 2 (3) en gaat over de herkomst van meel,
melk en eieren. Natuurlijk zijn deze producten te
koop in de gebruikelijke winkels, maar waar komt het
vandaan?

Met het materiaal uit de kist kunnen de leerlingen tarwekorrels malen, ontdekken ze hoe de
koemelk in een melkpak belandt en komen ze veel te weten over de kip.
Het project sluit je af door samen met de kinderen in de klas pannenkoeken te bakken. In de
leskist vind je o.a. de leerkrachtmap, prentenboeken, tarwehalmen, gaankorrels, keukengerei dat
nodig is en een koopplaatje.

Vernieuwde projecten:
Deze projecten zijn in het afgelopen schooljaar vernieuwd, de leskisten:








Vleermuizen,
Lieveheersbeestjes,
Mollen,
Egels,
Wandelende takken,
Jannie Steen
Energiek.

De retourdag is altijd op woensdag.
De retourdatum is altijd op ‘n woensdag (of eerder). Houd je
daar a.u.b. aan. De kist moet namelijk nog nagekeken worden
voordat deze de volgende dag weer naar een andere school

Leskist Jannie Steen over stenen en fossielen

gaat.
Wil je de kist langer houden? Neem dan contact met ons op. Het kan zijn dat de kist na jou niet is
gereserveerd. In dat geval is een verlenging geen enkel probleem.
De leentijd blijft 3 lesweken
De leentijd bedraagt in de meeste gevallen 3 lesweken.

CNME-COÖRDINATORENOVERLEG 4 NOVEMBER 2019
Contacten met CNME-coördinatoren in het onderwijs stellen we erg op prijs. Twee keer per jaar
zullen we je uitnodigen voor een coördinatoren-overleg in het Buitencentrum. De datum van het
eerste overleg is maandag 4 november van 16.00 uur tot hooguit 17.30 uur, de agenda krijg je tijdig
toegestuurd. Ook collega’s zijn daar van harte welkom.
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FLORALIA 2019
Vrijdag 14 juni werden de planten op de scholen
beoordeeld door een jury.
Op alle scholen stonden de planten buiten het lokaal
uitgestald.
Alle waren voorzien van een voor- en achternaam. De jury
was blij verrast dat de meeste plantjes flink waren
gegroeid en zo mooi bloeiden. De leerkrachten verdienen
een compliment omdat zij ondanks alle drukte hun kant van de organisatie prima hebben
verzorgd.
Op woensdag 19 juni kwamen de 2 kinderen met de groenste vingers van iedere school naar
het Buitencentrum om in het bijzijn van familie, vrienden en vriendinnen een leuke prijs in
ontvangst te nemen. Zij kregen deze uitgereikt door Mevrouw M. Odink, eigenaresse van
tuincentrum Odink (waar de stekken van de Pelargonium zijn gekocht) en een vrijwilliger
van het CNME.
Tim Hardes van basisschool De Rietslenke ontving tevens een 1e prijs kweekkas omdat hij
de allermooiste pelargonium van alle kinderen had gekweekt. Voor Tess de Jonge van de Pr.
Marijkeschool was de 2e prijs, ook een kweekkas. De deelnemende leerlingen van
basisschool Jan Barbierschool hebben echt een
“klasse prestatie” geleverd. Hun plantjes kregen
gemiddeld het hoogste cijfer. Zij ontvingen daarvoor
de Kampioen Schoolfloralia kweeksel voor bloemen en/
of groente. Het CNME bedankt alle leerkrachten, de
juryleden Mevrouw G. Renting, de heren P. Linnaerts en J. Pas, de kinderen en de ouders
voor hun bijdrage.
Het was weer een zeer geslaagd project.

GRIJS EN GROEN
Keep it Clean Day
Agenda bij de hand?
Op vrijdag 20 september is het Keep it Clean Day! Dit landelijk initiatief daagt alle
Nederlanders uit om een dag lang ál het zwerfafval op te ruimen dat ze tegenkomen. Daar
doen jullie toch ook aan mee?
Elke 3e vrijdag van september is het Keep it Clean Day, de dag waarop heel Nederland de
handen ineen slaat tegen zwerfafval. Dit jaar valt Keep it Clean Day op 20 september. En
natuurlijk ondersteunen wij dit initiatief van harte. Door opruimmaterialen beschikbaar te
stellen, bijvoorbeeld. En door samen met jullie aan de slag te gaan.
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Zó doe je mee
 Bedenk een opruimactie op vrijdag 20 september. Groot of klein, alles mag!
 Meld de actie aan op supportervanschoon.nl;
 Bestel direct een gratis opruimpakket in onze webshop;
 Raap 20 september samen met collega's, klas, familie, vrienden en andere
Supporters van Schoon al het zwerfafval op dat jullie tegenkomen
Geen tijd of zin om zelf een actie te organiseren? Ondersteun dan een actie in jouw buurt
met iets lekkers, schoonmaakmaterialen of help een handje mee.
Meer informatie vind je hier.
Voorleesactie op de dag van de
duurzaamheid 10 oktober
Ook kinderen denken hier graag over mee.
Daarom start de Dag van de Duurzaamheid ook
dit jaar met het voorlezen van een duurzaam
verhaal op basisscholen en kinderboerderijen
door het hele land.
Het Platform Duurzaam Hellendoorn coördineert deze actie in de gemeente Hellendoorn
20 weken gratis groente en fruit op school
Noteer 2 t/m 13 september in uw agenda! Want dan vindt de inschrijving plaats voor het EUSchoolfruit- en groenteprogramma 2019-2020.
Het EU-Schoolfruitprogramma heeft als doel gezonde voeding een structurele plek op school
te geven en kinderen meer kennis bij te brengen over groente en fruit.
Scholen die meedoen ontvangen 20 weken lang 3 stuks groente en fruit per leerling per week,
gefinancierd door de EU.
Alle basisscholen en speciaal onderwijs scholen komen in aanmerking voor het programma. De
gratis leveringen lopen van 11 november 2019 t/m 17 april 2020.
Meer informatie en de voorwaarden vind je op
https://www.smaaklessen.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit.htm
Steunpunt Smaaklessen en EU-Schoolfruit is onderdeel van Wageningen University
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