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Jaargang 30 nr. 6, maart 2020 

Beste CNME-coördinator, leerkracht, 

In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor: 

HET CNME-AANBOD 

Reserveringen voor schooljaar 2019 – 2020 

Je kunt het hele jaar door reserveren. 

LESBRIEVEN 

Er wordt hard gewerkt aan het updaten van de lesbrieven. Het volgende materiaal is 

toegevoegd: Plastic Soep, Sterren en Planeten, Van Tarwe naar Brood en Het Menselijk 

Lichaam. De lesbrieven staan op de downloadpagina van onze website. Het wachtwoord is 

op te vragen bij het CNME. 

FLORALIA 2020  

Dit jaar verloopt de inschrijving volledig via de 

reserveringswebsite. 

In de bijlage bij deze CNMEdedeling vind je alle informatie over 

de kosten per plant, de bezorging, het opkweken, jurering en de prijsuitreiking etc. Mocht 

het inschrijven via de reserveringswebsite niet lukken, Laat het ons dan via een e-

mailbericht cnmehellendoorn@gmail.com weten. We nemen dan contact met je op.  

De inschrijvingstermijn sluit 17 maart 2020. 

CNMECOÖRDINATOREN-OVERLEG 

Het CNMEcoördinatoren-overleg vindt plaats op dinsdag 7 april 2020 om 16.00 uur en 

duurt tot uiterlijk 17.00 uur.  

De feestelijke bijeenkomst (We bestaan 30 jaar!) vindt plaats in het Buitencentrum. De 

agenda volgt nog.  

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
http://www.cnmehellendoorn.nl/
https://www.nmegids.nl/algemeen/lesaanbod/aanbodoverzichtblokweergave.php?noredirect=-1#14968
http://www.cnmehellendoorn.nl/downloads/
https://www.nmegids.nl/algemeen/lesaanbod/aanbodoverzichtblokweergave_itemtonen.php?code=14968&toonreserveerknop=-1
mailto:cnmehellendoorn@gmail.com


 
CNME Hellendoorn  p/a Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441 GS Nijverdal, 06 10 42 09 54 (woensdagmiddag en donderdagmorgen 
met uitzondering van de schoolvakanties) e-mail: cnmehellendoorn@gmail.com,   www.cnmehellendoorn.nl   

 

EEN CADEAUTJE VAN HET CNME  

2020 is voor het CNME een bijzonder jaar, het Centrum voor Natuur- MilieuEducatie 

bestaat dan 30 jaar en dat willen we met de basisscholen vieren.  

Dankzij een gift van het Avonturenpark Hellendoorn aan het CNME kunnen wij jullie 

verrassen met een cadeau in de vorm van een leuke en leerzame activiteit voor de 

leerlingen van groep 5. Daarnaast heeft de Stichting Sámen voor het Nationaal Park De 

Sallandse Heuvelrug ook een bedrag toegezegd. Een cadeau voor het CNME is een cadeau 

voor Educatie, in dit geval gunnen wij dit aan alle leerlingen van groep 5 in de gemeente 

Hellendoorn.   

Het cadeau is een groot succes. Meer dan 10 scholen hebben al een dagdeel gereserveerd. 

Wil je ook gebruik maken van ons cadeau, maak dan snel een afspraak, want ons aanbod 

voor een gratis natuurbeleving in het prachtige Natuurmuseum in Holten (Holterberg) 

duurt tot 1 APRIL 2020.   

 

Het museum bestaat uit elf levensgrote diorama’s waarin meer dan 1000 dieren 

tentoongesteld worden in hun natuurlijke houding en leefomgeving. Het museum bestaat al 

heel lang (1938) maar gaat echt mee met de huidige tijd. “Op avontuur in de natuur”, een 

leerzame, spannende tocht in en om het museum waar van alles te beleven is. De natuur 

buiten is in winterslaap……. en toch…als je goed kijkt….. maak een speurtocht!  

Het is de bedoeling dat de leerkracht zelf een afspraak maakt met het museum voor 

datum, tijdstip en het aantal leerlingen. De 

groepsgrootte is maximaal 30 leerlingen per 

keer. Voor het maken van een afspraak of 

verzoek om meer informatie kun je contact 

opnemen met: 

Natuurmuseum Holterberg,  

Holterbergweg 12, 7451 JL Holten, 

0548 361979 

info@museumholterberg.nl 

Vertel bij het maken van een afspraak dat je gebruik maakt van het CNME-30 jaar 

initiatief. Heb je een datum en een dagdeel afgesproken, dan graag ook bericht naar 

cnmehellendoorn@gmail.com, zodat wij de rekening kunnen betalen.  

Als school regel je zelf het vervoer. Het museum verzorgt het programma. Kinderen mogen 

hun eigen pauzedrankje/ hapje meenemen. Tijdens de museumactiviteiten is er tijd 

ingepland om te eten en te drinken  

We weten dat de scholen een vol programma hebben met een hoge werkdruk. De 

voorbereiding voor dit leerzame dagdeel is minimaal. We hopen van harte dat jullie deze 

kans voor de kinderen benutten. Een onverwacht schooluitstapje, hoe leuk kan het zijn. 

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
http://www.cnmehellendoorn.nl/
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BOOMFEESTDAG 2020,  

Op woensdag 18 maart doet de gemeente Hellendoorn voor de 

49e keer mee aan de Nationale Boomfeestdag. Wethouder 

Henk Nijhof plant om 10.00 uur samen met kinderen van de 

Triangel, een voedselbosje tussen de Kruidenlaan en de 

Morgenster. Bomen en struiken met eetbare vruchten zoals 

hazelaars en krenten gaan die morgen de grond in.  

 

Het thema van de boomfeestdag is: Bomen geven Energie! 

Het landelijk thema van de boomfeestdag is dit jaar ‘Bomen geven Energie’. De Nationale 

Boomfeestdag geeft aan dat bomen een super klimaatmaatregel zijn: ze nemen niet alleen 

CO2 op en zuiveren de lucht, ze maken ook de school-, woon- en werkomgeving koeler, 

gezonder en leefbaarder. Ze zorgen daarnaast voor een grotere biodiversiteit, een betere 

waterafvoer na hevige regenval en uit onderzoek blijkt dat kinderen in een groene 

schoolomgeving zich beter kunnen concentreren. Bomen geven ons op alle fronten enorm 

veel energie.   

BELEEF DE LENTE IN DE KLAS 2020  

Beleef de Lente in de klas 2020 is weer gestart. De camera’s zijn op 

zondag 1 maart aangegaan. Je kunt weer de vaste favorieten volgen: de 

ooievaar, steenuil, kerkuil, slechtvalk en bosuil. Nieuw dit jaar is een 

camera bij een tuinvijver in het bos. Voor de camera zie je diverse 

tuinvogels, zoals de merel en koolmees, drinken en badderen. 

Het leesmateriaal vind je hier. 

 

 DOE OOK MEE AAN DE NATIONALE BUITENLESDAG OP DINSDAG 7 APRIL 2020   

Heel veel scholen geven op dinsdag 7 april buiten les. Frisse lucht, beweging en een groene 

omgeving zijn goed voor iedereen. Natuurlijk kun je zelf op 7 april een buitenles 

organiseren. Op de website www.buitenlesdag.nl kun je je inschrijven en ontvangt u een 

buitenlesbundel.  

Maar je kunt je ook opgeven voor een buitenles bij het Buitencentrum van 

Staatsbosbeheer.  In de gemeente Hellendoorn ligt ‘buiten’ voor het oprapen! 

Voor de onderbouw, midden en bovenbouw hebben wij een lesprogramma samengesteld. De 

kinderen worden ontvangen door een natuurgids/boswachter die met de kinderen mee het 

bos in gaat. 

 Onderbouw (groep 3 en 4): Beestenboel (allerlei bosdieren komen op een speelse 

manier aan bod) 

 Middenbouw (groep 5 en 6): Bomen over bomen (ontdek van alles over bomen en zie 

door de bomen het bos weer!) 

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
http://www.cnmehellendoorn.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/indeklas/lestips/?&pag=2
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 Bovenbouw (groep 7 en 8): De reus van Salland (een ijzige tocht over de Sallandse 

heuvelrug die gevormd is door schuivend ijs, smeltend water en stuivend zand) 

Je kunt je per mail opgeven door bijgevoegd formulier in te vullen en op te sturen naar 

buitencentrumsallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl  

De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen i.v.m. beperkt 

aantal plaatsen. Na opgave volgt z.s.m. een bevestiging. Tijden voor ochtendgedeelte: 9.30 

– 11.30 uur; middaggedeelte: 12.00 – 14.00 uur. 

Kosten zijn €50,-- per groep/klas (van maximaal 30 leerlingen en minimaal 2 begeleiders). 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het buitencentrum. 

E: buitencentrumsallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl  

T: 0548-612711 

Graag tot ziens in het bos.  
 

LANDELIJKE OPSCHOONDAG  

Is je bezem al afgestoft? Zaterdag 21 maart is het 

tijd voor de Landelijke Opschoondag. Dat betekent 

dat in heel Nederland buren, gemeenten, scholen en 

bedrijven samen aan de slag gaan om hun buurt een 

stukje schoner te maken. Daar doe jij toch ook aan 

mee? Meld je hier aan. 

Het CNME heeft een praktisch lespakket over 

Zwerfafval. Je kunt het reserveren via de reserveringswebsite.  

JEUGDNATUURCLUB DE SALLANDSE HEUVELRUG 

Hier vind je de komende activiteit:  

 Woensdag 11 maart: De Maan 

Wist je dat dagen en nachten op de maan ruim twee weken duren en het daardoor 

overdag heel warm en ‘s nachts heel koud wordt? Hoe groot is de maan en hoe hoog 

kun je er springen? Dat en andere feiten over de maan gaan we vanmiddag 

behandelen. 

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
http://www.cnmehellendoorn.nl/
https://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/landelijke-opschoondag-gemeenten
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