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Jaargang 32 nr. 7, mei 2022 

Beste CNME-coördinator, leerkracht, 

In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor: 

HET CNME-AANBOD 

Reserveringen voor schooljaar 2021– 2022 

Je kunt het hele jaar door reserveren. 

 

Uitleen op maandag 9 mei 

De eerstkomende uitleen is op maandag 9 mei, op dezelfde dag dat je deze CNMEdedeling 

ontvangt. Een aantal dagen eerder dan 

gebruikelijk omdat Hemelvaartsdag en de vrijdag erna de scholen vrij hebben.  

Scholen die tomaten-, aardbei- of kamerplanten besteld hebben ontvangen dat ook op 9 

mei. 

De volgende en tevens laatste uitleenronde van dit schooljaar is op vrijdag 10 tot 30 juni. 

 

CNMECOÖRDINATOREN-OVERLEG op 4 april 2022 

Het was een nuttige, gezellige en inspirerende middag.  

Het verslag van de bijeenkomst is als bijlage toegevoegd. 

FLORALIA 2022 

De plantjes zijn naar de scholen gebracht en worden op dit 

moment door de leerlingen verzorgd. We zijn benieuwd naar 

de resultaten. 

Op vrijdag 17 juni 2022 komt een jury de plantjes 

beoordelen. 
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BUITENLES STOEPPLANTJES 

 

Dit jaar heeft het CNME een project ontwikkeld met stoepplantjes 

in de hoofdrol. De materiaalzending bestaat uit het kleurboek 

‘Stoepplantjes’, 10 plantenprikkers en een doosje met 40 

stoepkrijtjes. Via de downloadpagina op onze website zijn de 

handleidingen en lesideeën voor elke groep te downloaden.  

Het project kost € 7,50 maar je mag het materiaal houden.  

 

LESKISTEN IN DE KIJKER 

Na de meivakantie komt het einde van het schooljaar voorzichtig in 

zicht. Dat merken wij als CNME ook. 

De laatste weken voor de zomervakantie zijn er veel aanvragen voor 

de visnetten (waterzeven) en de waterrugzakken.  

Wij moeten dan vaak één of meer scholen teleurstellen.  

Maar denk tijdens de laatste schoolweken ook eens aan  

 de bosrugtassen met daarin veel opdrachten die in een 

stuk park of een bosje in de omgeving van de school 

uitgevoerd kunnen worden. 

 twee leskisten voor de onderbouw met buitencircuit; 

ook een goede optie voor de laatste schoolweken. Je vindt hier buitenopdrachten 

rond het weer, bladeren en bloemen, dierengeluiden, grove en fijne motoriek, tast- 

en luisteropdrachten. De locaties van de opdrachten worden gemarkeerd door 

houten kabouters. Kabouters en handpoppen hebben soms ook een rol bij de 

introductie van de opdrachten. De beide kabouterkisten zijn niet alleen in de herfst 

maar in alle seizoenen goed in te zetten. 

 

FILMTIP PLUS LESTIP: DE SCHOOLTUIN 

De Schooltuin is een film gedraaid door de ogen van een groep 

kinderen die een jaar aan de slag gaan met het verbouwen van 

hun eigen groenten. De film is van de makers van De Nieuwe 

Wildernis en De Wilde Stad. De kijker volgt de ‘cycle of life’ 

van de seizoenen. Verhalen over de grond, het zaaien, groeien, 

oogsten, bereiden en opeten. Het succes, het enthousiasme en 

het commentaar van de kinderen, maar ook de teleurstelling als 

iets mislukt of een konijntje er vandoor gaat met hun worteltjes. Basisscholen en BSO’s 

kunnen deze film gratis op eigen locatie bekijken door een financiële bijdrage van Jong 

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
http://www.cnmehellendoorn.nl/


 
CNME Hellendoorn  p/a Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441 GS Nijverdal, 06 10 42 09 54 (donderdagmiddag 13.30 – 16.30 uur en 
donderdagmorgen op afspraak met uitzondering van de schoolvakanties) e-mail: cnmehellendoorn@gmail.com,   www.cnmehellendoorn.nl   

Leren Eten. Je kunt je hier aanmelden voor deze film. IVN ontwikkelde bij deze film ook 

lesmateriaal voor groep 4 t/m 6. Dit materiaal kan ook gebruikt worden door de BSO. 

 

JEUGDNATUURCLUB SALLANDSE HEUVELRUG 

8 juni 2022: Speuren naar Sporen   

Je eigen voetspoor in de modder ken je vast wel, 

maar van welk dier is toch dat spoor dat je in het 

bos of misschien wel in je eigen tuin tegenkomt? 

In de natuur is nog veel meer te ontdekken dan 

pootafdrukken. Uilenballen, drollen, holletjes en 

dierenpaadjes; je vindt ze allemaal…als je goed 

zoekt! 

Locatie: Erve de Pas, Haarle 

Aanmelden? 

Stuur even een mail naar Marian Torenbeek via 

mariantorenbeek@gmail.com 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lilian Dieben  l.dieben@ivn.nl   

(IVN Natuureducatie)  
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