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Jaargang 32 nr. september 2021 

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 en zijn 

de eerste weken op school goed bevallen. Het zal 

spannend zijn hoe de komende weken gaan 

verlopen. Het CNME is echter vanaf donderdag 2 

september weer bereikbaar en je kunt dus weer 

gebruik maken van ons aanbod. De leskisten zijn 

nagekeken, aangevuld en vrijdag 3 september zijn 

de eerste leskisten alweer bij de scholen 

afgeleverd. 

Belangrijk: Gewijzigde openingstijden 

Met ingang van dit schooljaar zijn de 

openingstijden en bezorgmomenten gewijzigd: 

 

 Donderdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur is het CNME geopend en kunnen de 

materialen teruggebracht worden. (schoolvakanties uitgezonderd!)  

De retourdag wordt dus donderdag. Woensdag is het CNME gesloten. 

Houd je daar a.u.b. aan. De kist moet namelijk grondig nagekeken worden voordat 

deze de volgende week weer naar een andere school gaat.  

 Vrijdagmorgen is het CNME op afspraak geopend dan worden de materialen op de 

scholen bezorgd. (schoolvakanties uitgezonderd!) 

Voor informatie kunt u bellen: 06 10 42 09 54 

Mocht je langs willen komen, stuur dan voor alle zekerheid van tevoren een e-mailtje of bel 

even.  
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Reserveringen voor schooljaar 2021 – 2022 

Vlinders, champignons, maïs en kamerplanten kunnen tot 15 september besteld 

worden.   
We gaan ervan uit dat iedereen begrijpt hoe het reserveringssysteem werkt. Zo niet laat het ons 

weten, we helpen je graag. 
Het nieuwe jaaraanbod heb je al ontvangen. Je kunt tot 15 september alles nog bestellen. Daarna 

worden sommige items uitgesloten. (Om donderdag 23 september bijvoorbeeld de champignons te 

kunnen leveren, moeten deze wel op tijd besteld kunnen worden.) 

De grote torso uit de kist ‘Het lichaam’ is vervangen door een nieuw model. Het materiaal is 

zachter en laat meer details zien.  

Ondanks controle is de leskist ‘Sterren en het heelal’ niet vermeld in het jaaraanbod; onze excuses.  

Voor scholen die willen weten wat er in de kist zit,  

Sterren en het heelal   

Wordt het hele jaar uitgeleend  € 5, 

Natuur, wetenschap en techniek 

Groep 5 en 6 - 

De leskist Sterren en het heelal is gemaakt in samenwerking met de Sterrenwacht en heeft 

platenmateriaal over sterrenbeelden. Daarnaast informatie over ons zonnestelsel en de planeten. 

Het onderwerp uit deze kist is goed te combineren met een excursie naar de Sterrenwacht. 

Inhoud leskist:  

 instructiemap en leerlingenboek  

 informatieve jeugdboeken  

 opblaasbare planeten van ons zonnestelsel 

met de juiste verhouding in grootte 

 bewegend model van zonnestelsel en het 

effect van het licht van de zon op de 

planeten.  

 platen van sterrenbeelden 
 

 

 

CNME-coördinatoren 

Wij hebben de administratie waaronder de lijst met coördinatoren geüpdatet. Dank voor de reactie 

op onze mail.  

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.  

 

CNME-coördinatorenoverleg 
We vinden het weer erg prettig om met jullie te kunnen overleggen. We hebben daarom weer 2 

overleggen gepland: 

 dinsdag 5 oktober 2021 en 

 en maandag 4 april 2022 

Ze beginnen om 16.00 uur en duurt tot uiterlijk 17.15 uur. Ze vinden plaats in het Buitencentrum, 

Grotestraat 281, 7441 GS Nijverdal. 

De agenda voor het overleg van 5 oktober volgt nog.  
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GRIJS EN GROEN 

I  

 

 

Begin van de herfst staan de Bodemdierendagen weer op de kalender. In heel Nederland 

zoeken mensen naar bodemdieren. Zo ontdekken jong en oud samen hoe het met bodemleven is 

gesteld. Want het leven in de bodem is ontzettend belangrijk. Ook voor planten, dieren en 

mensen bóven de grond. Het thema van de zevende Bodemdierendagen is dan ook: Erop of 

eronder 

Je kunt HIER allerlei interessant materiaal/opdrachten vinden en downloaden om er in de 

groep mee aan de slag te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen zomer is in Nederland statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd en zijn door de 

EU een aantal wegwerpplastic producten verboden. Wij zijn heel benieuwd of dit straks te zien 

zal zijn in de data van het afvalonderzoek tijdens World Cleanup Day. Voor scholen en bso’s 

organiseren.  Kijk voor meer informatie HIER.  

 

 

 

 

Ben je graag buiten? Vind jij dieren en planten leuk? Vind jij de maan en de sterren ook zo 

mooi? Kortom ben je nieuwsgierig wat er buiten allemaal aan grote en kleine dingen te zien en 

te ontdekken valt? Ben je tussen de 8 en 12 jaar? Dan is de JeugdNatuurClub Sallandse 

Heuvelrug echt iets voor jou. 

De JeugdNatuurClub is een initiatief vanuit Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents 

Reggedal. De activiteiten worden gezamenlijk ingevuld door IVN-afdeling Hellendoorn-

Nijverdal, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sterrenwacht Hellendoorn en Natuurmuseum 

Holterberg. Het gehele jaarprogramma met data en activiteiten staan HIER. 
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