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Jaargang 33 nr. 1, september 2022  
 

Beste CNME-coördinator, leerkracht,  
 
In deze nieuwsbrief vragen we aandacht voor:  

 
 

Het CNME aanbod in dit nieuwe schooljaar 
 

Alle scholen hebben het digitale jaaraanbod ontvangen, nog 
steeds druppelen de reserveringen binnen.  
Het jaaraanbod en mogelijkheid om te reserveren staan ook 
op onze website. Volgende vrijdag rijden de bezorgers met 
13 bestellingen de deur uit.  
 

Andere schoolgegevens?  
Heeft de school een andere coördinator of zijn er andere 
mailadres? Laat het ons weten!! 

 

Leskist Eekhoorn 

 

Gastlessen in de onderbouw: Wat hebben wormen te maken met groente, fruit en 
tuinafval?  
 

We hadden het al aangekondigd: Dit schooljaar bieden CNME-experts bij 
drie leskisten een gratis gastles aan. Tussen 20 september en 22 
november zijn de  gastlessen voor groep 1, 2 (of 3) rond de vernieuwde 
leskist Pieter de Pier.  
Het gaat bij de materialen in deze kist over het aandeel van de wormen 
bij de circulaire economie. Wat gebeurt er met groente, fruit en 
tuinafval? Eten wormen echt dat afval op? Een handpop zorgt voor de 
introductie en in wormenbakken kunnen kinderen het ondergrondse 
leven van de wormen observeren.  

https://www.cnmehellendoorn.nl/educatie/


 

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  

 

Dit op een aantal dinsdagochtenden. Wil je een les aanvragen? Doe dit via cnmehellendoorn@gmail.com. 
Vermeld de school, de groep, drie voorkeursdata en je telefoonnummer. Annelied, de wormen expert 
neemt dan contact op over een afspraak.  
In de wintermaanden volgen gastlessen bij ‘Energie uit zon, wind en aardwarmte’ voor de bovenbouw. In 
de lente volgt ‘Bloemen sparen en drogen’ voor de middenbouw . 

 
Gastlessen bij andere leskisten 
 

Als leerkracht kun je niet alles weten; hoeft ook niet. Een aantal mensen van het IVN komen graag een 
gastles geven  bij een aantal leskisten. Hoe werkt het? Als jij als leerkracht graag een gastdocent ontvangt, 
steeds bij een geleende leskist, laat het ons weten. Wij gaan op zoek naar een vrijwilliger en wie weet 
kunnen we een match maken.  
In deze experimentele fase zijn daar geen kosten aan verbonden.   

 
Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen  
 

Het groene thema van de Kinderboekenweek heeft een programma vol 
groene opdrachten. Maar liefst de helft van de scholen heeft zich 
aangemeld! Zodra we en rooster met tijdstippen voor de diverse 
schoolklassen rond hebben, krijg je bericht.  

 
Het CNME team zoekt versterking.  
 

Contacten onderhouden met scholen en externe instanties, leskisten actualiseren, besluiten wat vernieuwd 
moet worden, de uitleen beheren, lesmateriaal bezorgen, de financiële kant beheren, dat gebeurt binnen 

ons team.  
Het CNME team bestaat uit een groep enthousiaste mensen. 
Sommigen met een onderwijs achtergrond, anderen hebben andere 
specialiteiten. Maar met een grotere groep kunnen we meer 
realiseren. Daarnaast merken we dat de input van nieuwe mensen 
enthousiasmerend werkt.  
Weet jij (ex)-collega’s die wellicht niet meer voor de klas staan, 
maar veel affiniteit hebben met ons werk, geef hun eens de tip om 
bij ons te komen kijken.  

 
Groene Voetstappen zetten voor het klimaat!  
 

Van 19 tot 23 september is de week van de Groene Voetstappen.  
Op welke manier komen de leerlingen het liefst naar school?  
Op de achterbank of op eigen kracht, met fiets, step of benenwagen? 
In de Groene Voetstappenweek kun je invulling geven aan dit thema, 
maar ook tijdens een ander, door de school uitgekozen week.  
De docentenhandleiding, werkbladen, opdrachten, informatie over de 
introductie en werkbladen vind je hier 

 
De bodemdierendagen 2022  
 

Doe je mee met je groep of school, vraag dan het ‘Doe mee pakket’ 
aan met veel lesideeën en -materialen voor een volledige les over 
bodemdieren. Schooltv heeft voor 9-12 jarigen het programma: 
‘Kleine beestjes: de superhelden van de aarde.’  

 

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
https://www.groenevoetstappen.nl/info/lesmateriaal/
https://bodemdierendagen.nl/aanmelden-voor-scholen-0
https://schooltv.nl/video/de-buitendienst-kleine-beestjes-de-superhelden-van-de-aarde/
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Kraanwater als bijzondere dorstlesser en een duurzame keuze 

 
Woensdag 28 september 2022 is het Nationale 
Kraanwaterdag. Digitaal zijn educatieve materialen 
verkrijgbaar met een handleiding, filmpjes en quizzen, 
proefjes, leuke knutselvlogs en voor leerlingen een 
leerzaam doeblad. Dit voor de onder-, midden en 
bovenbouw. Geef je op (bij voorkeur) voor 14-09 en 
ontvang de link naar de digitale materialen. Meer 
informatie? Klik hier  
 
 

 

De Beleefweek Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal  
 
De week Van 1 tot 8 oktober is een ontdekkingsweek van het grote 
Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal  
Voor basisscholenklassen worden diverse programma’s verzorgd 
vanuit diverse locaties in het natuurgebied.  
Meer weten? Klik hier 
 
 

https://kraanwaterdag.nl/aanmelden
https://www.sallandseheuvelrug.nl/over-het-gebied/natuureducatie/

