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Reserveringen voor schooljaar 2018 – 2019
We werken hard aan ons nieuwe jaaraanbod.
•

Eind juni kun je het jaaraanbod voor schooljaar 2018
– 2019 verwachten.
Via de e-mail wordt dan een pdf-bestand van het
jaarprogramma, de handleiding van het reserveringssysteem, de code en bijbehorende brief
gestuurd.

•

We hopen dat je vóór 6 september 2018 een keuze maakt, zodat wij vóór 15 september 2018
de inschrijvingen kunnen verwerken. Dat is van belang omdat we tijdig allerlei bestellingen
(o.a. vlinders in de klas) moeten plaatsen en anders achter het net vissen. Daarna kun je ook
nog wel reserveren, maar de keuze zal dan wel beperkter zijn.

Het CNME-aanbod
Bestellingen, materialen, afspraken
De leerkrachten die leskisten of materialen besteld hebben,
ontvangen deze op 7 en/of 28 juni.
De woensdag daaraan voorafgaand verwachten we alle uitgeleende
materialen weer terug, zodat we ze kunnen controleren, voordat
ze weer uitgeleend worden.
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Aardappels
Door het warme voorjaar groeien onze aardappels beter en sneller dan verwacht. Ze kunnen ook
eerder geoogst worden. De scholen die een aardappelplant hebben besteld, krijgen de plant twee
week eerder. Op donderdag 7 juni wordt de plant bezorgd.

Floralia ( voor de deelnemende scholen)
•

De keuring op vrijdag 15 juni 2018:
Woensdag 20 juni 2018 a.s. om 14.30 uur
zal in het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281 te
Nijverdal de jaarlijkse prijsuitreiking voor de bekroonde
Floraliaplanten plaatsvinden.
De scholen die meedoen, zijn hierover uitvoerig geïnformeerd.

Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn
De prijswinnaars van de kleurwedstrijd worden komende week gebeld. Ze
krijgen dan te horen wanneer hun prijs wordt uitgereikt.
Beleef de Lente junior
Op de site van Beleef de Lente junior 2018 is van alles te
beleven met de havik, zwarte stern, ooievaars, kauwtjes, uilen
etc. Kinderen kunnen van heel dichtbij zien hoe vogels de
lente in het hoofd krijgen: flirten, paren, eieren uitbroeden,
jongen voeren en – als alles goed gaat – het uitvliegen.
Bij het CNME is een leskist vogels te leen en we hebben ook
een tiental verrekijkers. Het lesmateriaal vind je hier.

Voor kinderen die graag buiten zijn, dieren en planten leuk vinden. Voor kinderen die
geïnteresseerd zijn in de maan en de sterren, kortom nieuwsgierig zijn naar wat er allemaal buiten
aan heel grote en kleine dingen te zien en te ontdekken valt. Heb je zulke kinderen in de groep die
tussen de 8 en 12 jaar oud zijn? Dan is de Jeugdnatuurclub De Sallandse Heuvelrug echt iets voor
hen.
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De eerstkomende activiteit is op woensdag 13 juni 2018
Wij kijken naar de natuur – de natuur kijkt naar ons.
Vanmiddag gaan we de natuur eens bekijken door het oog van de lens. Wat zie jij en hoe leg jij dat
vast met je fototoestel of de camera van je telefoon. In de natuur zijn onderwerpen genoeg! Hoe
maak je een mooie foto en wanneer is een foto een mooie foto?
Hoe nemen wij de natuur waar? Niet alleen door te kijken! En hoe nemen dieren de natuur om hen
heen waar?
Waar: Buitencentrum
Aanvang: 14:30 uur
De kinderen kunnen zich aanmelden via de site:

http://jeugdnatuurclubdesallandseheuvelrug.nl/
Grijs en Groen
•

Zondag 10 juni organiseert IVN Hellendoorn – Nijverdal Slootjesdag
Ook dit jaar kunnen alle kinderen met hun
begeleiders op watersafari.
Met schepnetjes en bakken gaan we kijken wat er
allemaal onder de waterspiegel leeft. Jij mag ze
vangen en samen gaan we kijken hoe ze heten en
wat of wie ze eten.
Laarzen zijn niet vereist maar wel handig.
Zie voor nadere informatie hier.

•

Zondag 1 juli organiseert IVN Hellendoorn – Nijverdal ModderDag
Duizenden kinderen in heel Nederland spelen in dit weekend met zand en water. Tijdens
ModderDag ontdekken kinderen weer wat modder is, hoe je ermee kunt spelen en hoe leuk
de natuur is.
En dat is belangrijk. Wetenschappelijk is aangetoond dat buiten spelen in de natuur de
ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert.
Zie voor nadere informatie hier.
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