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Beste CNME-coördinator, leerkracht,

HET CNME-AANBOD 2020-2021
Wij zijn ook weer enthousiast aan de slag gegaan. Vanaf
vandaag is het programmaboek 2020-2021 beschikbaar. We
hebben weer een mooi aanbod voor het basisonderwijs. Voor
de meeste kun je je jaarrond inschrijven. Maar let op: VOL
is VOL! Het jaaraanbod staat op de website, maar is ook als
bijlage meegestuurd. Stuur het a.u.b. door naar je collega’s
Enkele aandachtspunten
 In overleg met de GGD wordt de leskist ‘De boerderij’ en een deel van de leskist
‘Lieveheersbeestje’ voorlopig niet uitgeleend. Het gaat hier met name om de verkleedkleren.
 Nieuw in het aanbod zijn de leskisten ‘Energie uit zon, wind en aardwarmte’ en ‘Korenmolen
De Hoop’
 In het afgelopen schooljaar is het lesmateriaal bij ‘Van tarwe naar brood’, ‘Sterren en
planeten’ en de ‘Rugtassen bos en veldwerk’ vernieuwd.
 In elke leskist vind je aanwijzingen hoe je corona-proof kunt werken en wat je moet doen
voor je de kist weer inlevert.
 Wij vinden dat een kist, voordat hij naar een andere school gaat, echt schoon moet zijn.
Daar neemt het CNME een week de tijd voor. Het is dus echt noodzakelijk dat de kist op of
vóór de inleverdag op het CNME is.
 Om besmettingen met het coronavirus te voorkomen, werkt het CNME voor een deel vanuit
huis. Dat betekent dat als je naar het CNME wilt komen, je vooraf even met mail een
afspraak maakt. Dat zal doorgaans op de woensdagmiddag zijn.
 De link om het aanbod in te zien en te bestellen vind je hier:
https://www.nmegids.nl/algemeen/lesaanbod/nmegids.php?aanbieder=ov&doel=overzicht&all
eentype=losmateriaal
 We hopen dat je vóór 1 september 2020 een keuze maakt, zodat wij vóór 10 september
2020 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.
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GROEN SCHOOLPLEIN: EEN AANWINST VOOR ELKE SCHOOL
Om gezond op te groeien hebben kinderen natuur nodig. Natuurervaring zorgt voor natuurkennis,
creativiteit en goede motorische ontwikkeling. Kinderen die veel buitenspelen hebben een hoog
concentratievermogen en zijn vaak gezonder dan kinderen die dit niet doen.
De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar de betekenis van natuur voor kinderen.
Verschillende wetenschappers bevestigen dat natuur onmisbaar is om gezond op te groeien.
De provincie Overijssel heeft de ambitie bij elke school een groenschoolplein te realiseren .
Onlangs waren er twee digitale bijeenkomsten, beide webinairs zijn terug te zien op
https://www.natuurvoorelkaar.nl/project/groene-schoolpleinen/webinar%20gsov
Wil je ondersteuning en advies bij de aanleg van een groen schoolplein. Wij kunnen je in contact
brengen met personen die


alles weten over het maken van een programma van eisen dat aansluit bij de praktijk van
jouw school,



helpen bij het formuleren van een visie op natuurlijk spelen en



ondersteunen bij het zoeken naar middelen en mogelijkheden om het plein ook echt aan te
leggen.

Neem voor meer informatie contact met ons op

NATUURACTIVITEITEN VOOR OP SCHOOL EN THUIS
CNME-website
Ook al ziet ons dagelijks leven er nu helemaal anders uit, als we naar buiten kijken zien we het
frisse groen van de bomen en planten. De natuur laat zich niet stoppen; de
vogels kwetteren, knoppen komen uit.
We hebben een aantal activiteiten die de kinderen thuis en op school
kunnen doen voor jullie uitgezocht. Deze zijn te vinden op onze website
onder downloads, en vervolgens onder het kopje Natuuractiviteiten voor
thuis. Het wachtwoordwoord is bekend bij de CNMEcoördinator.

Andere natuuractiviteit voor thuis en op school
De natuur is altijd dichtbij! Het is fantastisch om te zien hoe deze tijd het creatieve in
mensen naar boven haalt. Daarom delen wij graag al het moois dat onze partnerorganisaties in
deze tijd aanbieden, verzinnen en uitvoeren zodat de kinderen vanuit huis kunnen genieten van
de natuur.. Tip ons als je een mooie aanvulling hebt!


Blijf je nu liever binnen? Kijk dan bij deze 50 dingen om thuis te doen met de kids van
Kidsproof. Lees meer.



Gratis natuurwerkbladen vanuit de Helderse Vallei vind je hier.
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Hou in jouw tuin of vanaf je balkon je natuurwaarnemingen bij en deel ze met anderen via
iNaturalist. Lees meer.



NatuurWijs
De gratis natuuropdrachten voor in de tuin en op school
vind je hier.
De lesbrief voorjaar 2020 vind je hier.



Buitenlessen
Deze lessen zijn (tijdelijk) openbaar gemaakt nu veel kinderen thuis les
krijgen. Je vindt ze hier.



Greenpeace
Bij deze lessen ligt de nadruk op duurzaamheid. Je vindt ze
hier.



De Wilde Stad in de klas
NatuurWijs heeft een online lespakket ‘De Wilde
Stad in de Klas’ ontwikkeld: Op avontuur! De tien
themalessen bestaan uit grappige clipjes en leuke werkbladen. Er zijn spellen voor binnen en
doe-opdrachten voor buiten. De lessen zijn bij uitstek geschikt voor thuis-onderwijs en
gericht op kinderen van 6 tot 9 jaar. De clips en werkbladen zijn vrij toegankelijk voor de
kinderen. De handleiding voor leerkrachten is gratis te downloaden na registratie. De site
vind je hier.



Beleef de lente
Volg het broeden van de vogels op de filmpjes in de nestkasten van
de Vogelbescherming. Bekijk de lestips met opdrachten, die ook
thuis goed te doen zijn. Je vindt ze hier



Speeltips van Natuurmonumenten
Op avontuur gaan? Dat doe je natuurlijk buiten. Lekker
hangen in de wind of stampen in een plas. Leer hoe je
dieren helpt of knutsel mooie dingen met vondsten uit de natuur. De tips vind je hier.



De Speurzoekers
De Speurzoekers zijn de ontdekkers van de natuur. Om deze avonturiers nog enthousiaster
te krijgen, vind je op deze site leuke, praktische, leerzame en educatieve producten
waarmee ze de natuur kunnen ontdekken. Zeg toch zelf, wat is er voor een kind leuker, dan
lekker spelen in de natuur? Lentetips vind je hier.



Milieueducatie Den Haag: ontdekpakket voor in en om het huis en de school
NME Den Haag heeft een overzichtspagina met Thuislessen voor binnen en buiten. Voor
ieder wat wils. Het pakket vind je hier.
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