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Beste CNME-coördinator, leerkracht, 

Het coronavirus zorgt ervoor dat we even een pas op de 
plaats moeten maken. Dat houdt onder andere in dat: 

• het CNME gesloten is en pas weer opengaat
wanneer de kinderen ook weer naar school mogen.

• de leskisten die nog op school staan, kunnen de
woensdag na de schoolopening naar het CNME-
centrum gebracht worden.

• het Floraliaproject dit jaar niet doorgaat.

• het CNMEcoördinatorenoverleg dit schooljaar vervalt.

• onze werkzaamheden op een laag pitje staan, maar dat we per e-mail wel bereikbaar zijn.

Als CNME-team beseffen we dat veel van jullie gevraagd wordt: op afstand de zorg voor 
leerlingen, zorg voor collega's en voor een aantal ook de zorg en aandacht voor kinderen thuis, 
met hun school- en huiswerk opdrachten. Beslist geen vakantie of vrije dagen!  We beseffen dat 
er veel op je bordje komt.  

Wij wensen jullie wijsheid en sterkte toe. 

NATUURACTIVITEITEN DIE DE KINDEREN THUIS KUNNEN DOEN 

CNME-website 
Ook al ziet ons dagelijks leven er nu helemaal anders uit, als we naar buiten kijken zien we de 
eerste tekenen van de lente. De natuur laat zich niet stoppen; de vogels kwetteren, knoppen komen 
uit en het verse groen verschijnt. 
 We hebben een aantal activiteiten die de kinderen thuis kunnen doen voor jullie uitgezocht. Deze 
zijn te vinden op onze website onder downloads, en vervolgens onder het kopje Natuuractiviteiten 
voor thuis.  
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Andere natuuractiviteit voor thuis en op school 

• NatuurWijs
De  gratis natuuropdrachten voor in de tuin en op school
vind je hier.
De lesbrief voorjaar 2020 vind je hier.

• Buitenlessen
Deze lessen zijn (tijdelijk) openbaar gemaakt nu veel kinderen thuis les
krijgen. Je vindt ze hier.

• Greenpeace
Bij deze lessen ligt de nadruk op duurzaamheid. Je vindt ze
hier.

• De Wilde Stad in de klas
NatuurWijs heeft een online lespakket ‘De Wilde
Stad in de Klas’ ontwikkeld: Op avontuur! De 10
thema lessen bestaan uit grappige clipjes en leuke werkbladen. Er zijn spellen voor binnen en
doe-opdrachten voor buiten. De lessen zijn bij uitstek geschikt voor thuis-onderwijs en
gericht op kinderen van 6 tot 9 jaar. De clips en werkbladen zijn vrij toegankelijk voor de
kinderen. De handleiding voor leerkrachten is gratis te downloaden na registratie. De site
vind je hier.

• Beleef de lente
Volg het broeden van de vogels op de filmpjes in de nestkasten van
de Vogelbescherming. Bekijk de lestips met opdrachten, die ook
thuis goed te doen zijn. Je vindt ze hier.

• Speeltips van Natuurmonumenten
Op avontuur gaan? Dat doe je natuurlijk buiten. Lekker
hangen in de wind of stampen in een plas. Leer hoe je
dieren helpt of knutsel mooie dingen met vondsten uit de natuur. De tips vind je hier.

• De Speurzoekers
De Speurzoekers zijn de ontdekkers van de natuur. Om deze avonturiers nog enthousiaster
te krijgen, vind je op deze site leuke, praktische, leerzame en educatieve producten
waarmee ze de natuur kunnen ontdekken. Zeg toch zelf, wat is er voor een kind leuker, dan
lekker spelen in de natuur? Lentetips vind je hier.
.
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