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Jaargang 31 nr. 2, oktober/december 2020 

Beste CNME-coördinator, leerkracht, 

Na deze natuurlijk te korte herfstvakantie een korte CNMEdedeling.  

In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor: 

HET CNME-AANBOD 

Reserveringen voor schooljaar 2020 – 2021 

Je kunt bij ons gewoon reserveren en we brengen de bestelde spullen naar de scholen.  

Reserveren kan hier 

 

Mocht je voor de komende periode iets gereserveerd hebben; donderdag 29 OKTOBER  

worden de bestellingen naar diverse scholen gebracht. 

 
VERNIEUWD PROJECT: 

De relatieve rust van de gedeeltelijke lockdown heeft ook zijn positieve kanten; we hebben 

tijd om een aantal oude projecten te vernieuwen/ aan te passen.  

HET KABOUTERPAD 

Het ‘Kabouterpad’, onze leskist vol natuuropdrachten 

voor groep 1, 2 en 3 is vernieuwd.  

Vanaf dit najaar zijn er twee kabouterkisten: 

‘Kabouters zijn buiten’ en ‘Kabouterplezier’ Dit 

voorkomt dat de leerlingen in twee opeenvolgende 

schooljaren opdrachten krijgen die ze al kennen.  

Je zult in beide kisten een serie nieuwe activiteiten 

tegenkomen. Van de bestaande opdrachten zijn de 

materialen vernieuwd.  

Er zijn ruim voldoende opdrachten, als leerkracht maak je hieruit een keuze, afhankelijk 

van de groep, het seizoen en de locatie.  

Met deze leskisten hoeft de klas niet naar het bos, vaak is vlak bij de school wel een 

grasveld of een pad met bomen. Een groen schoolplein is natuurlijk helemaal ideaal.  
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Kinderen met kleurige kaboutermutsen en tien grote houten kabouters die in de grond zijn 

gezet, veranderen elke omgeving in een kabouterbeleving.  

Bij elke kabouter voert een groepje kinderen een natuuropdracht uit.  

Begeleiding door 8e groepers of volwassen is gewenst. 

 
NIEUWE PROJECTEN 

Via onze partners in de gemeente, provincie en daarbuiten worden we enthousiast gemaakt 

voor diverse projecten over molens (Molen De Hoop in Hellendoorn), Regge, geologie etc.  
 

Voor de korenmolen De Hoop in Hellendoorn is een mooi project ontwikkeld, met een 

molenbezoek. Helaas, tijdens deze coronaperiode mag de molen niet bezichtigd worden. We 

hopen dat het voorjaar 2021 de molen weer open kan voor bezoekers. Leerlingen kunnen 

dan meemaken, hoe vroeger en nu windenergie kan worden gebruikt bij voedselproductie.  
 

Misschien heb jij ook een idee voor een project over natuur en/of milieu, waar je altijd al 

graag mee aan de slag zou willen gaan. Mocht dat zo zijn; laat het ons weten. Wellicht 

kunnen we je iets voor je betekenen.  

 
BEMENSING VAN ONS CENTRUM 

Wij werken vooral thuis. Mocht je iets willen lenen, stuur ons een mailtje. We nemen 

vervolgens op korte termijn contact met je op om een afspraak te maken. 

Ons e-mailadres is: CNMEHellendoorn@gmail.com 
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