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Jaargang30 nr. 3, november-december 2019 

Beste CNME-coördinator, leerkracht, 

In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor: 

HET CNME-AANBOD 

 Reserveringen voor schooljaar 2019 – 2020 
Blijf rustig reserveren. Je kunt alleen niet alles meer bestellen.  

 

CNME-COÖRDINATORENOVERLEG 4 november 2019 

 
Wij nodigen je van harte uit voor het CNME- 

coördinatorenoverleg Het vindt plaats op 

maandag 4 november van 16.00 uur tot 17.30 

uur in het Buitencentrum, Grotestraat 281, 

7441 GS Nijverdal. De agenda is al toegestuurd.  

Iedereen is natuurlijk van harte welkom. Misschien is het een idee om (nieuwe) collega’s mee te 

nemen. 

 

DUURZAME / NATUURLIJKE INITIATIEVEN VOOR SCHOLEN--------------- 

 LANDELIJKE NATUURWERKDAG OP 2 NOVEMBER 2019 

De Natuurwerkdag is de grootste, landelijke 

vrijwilligersdag in het groen. Landschappen NL 

organiseert deze dag voor de 19e keer. Ieder jaar op de 

eerste zaterdag van november werkt jong en oud aan 

het behoud en herstel van natuur en landschap. Op vele 

locaties door heel Nederland krijgt het landschap een 
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opknapbeurt. Ook in Hellendoorn wordt op verschillende plekken gewerkt. Meer 

informatie vind je hier. 

VIER TIPS VOOR IMPLEMENTATIE DUURZAME BOUWSTENEN 

CURRICULUM.NU 

Voor het nieuwe curriculum voor het PO en VO zijn 

door Curriculum.nu vie r bouwstenen ‘duurzaamheid’ 

ontwikkeld. Duurzame Pabo interviewt leraren en 

schoolleiders over hoe zij deze bouwstenen in de 

praktijk toepassen. In deze blog zijn een aantal tips te 

vinden. 

 NIEUWE LESKIST OVER GROENE ENERGIE  

In deze leskist staat het doen, ervaren en beleven van 

groene energie centraal. Door middel van drie 

experimenten leren de leerlingen meer over zonne-

energie, windenergie en aardwarmte. Leerlingen van 

groep 7 & 8 gaan in zes groepen aan de slag. Ze maken 

propellerbladen voor een windmolen, pompen aardwarmte 

naar een huisje en ze bepalen hoe de zonnecellen op het 

dak moeten staan. Meer informatie over deze leskist 

krijg je tijdens het CNME-coördinatorenoverleg 4 

november 2019.  

 

VOORLEZEN OVER DUURZAAMHEID 

 

In het kader van de week van de duurzaamheid hebben 

betrokken inwoners, bestuurders en ambtenaren voorgelezen 

op verschillende basisscholen in onze gemeente. En dat was en 

groot succes!  

Je kunt natuurlijk ook op andere dagen duurzame verhalen 

voorlezen aan je leerlingen. Bekijk deze blog voor inspiratie. 

 

PADDENSTOELENTIJD 

De herfst, ofwel de paddenstoelentijd, is de beste tijd om lekker het 

bos i n te gaan en te zoeken naar de mooiste en smakelijkste 

paddenstoelen.  

Gratis lespakket Paddenstoelen uit het boek 'Alle kinderen naar buiten'. 
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 JEUGDNATUURCLUB DE SALLANDSE HEUVELRUG 

 

 

 

 

 

 

13 november: Bomen (Natuurmonumenten) 

 

Bomen heb je in alle soorten, maten, lengtes en diktes. Maar waar kun je een boom 

eigenlijk aan herkennen? En welke functies heeft een boom? We gaan deze middag 

bomen voelen, ruiken en bekijken. We gaan op zoek naar de bladeren en de 

zaden/noten die op de grond liggen. Daarna gaan we binnen nog een leuke activiteit 

doen. 

Meer informatie vind je hier. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

CNME Hellendoorn 

p/a Buitencentrum Sallandse Heuvelrug 

Grotestraat 281 

7441 GS Nijverdal 

Telefoonnummer: 06 10 42 09 54 

e-mail: cnmehellendoorn@gmail.com 

Openingstijden: Iedere woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uitgezonderd de 

schoolvakanties.  
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