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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 is de eerste week op school goed bevallen.
Het is natuurlijk spannend hoe de komende weken gaan verlopen. Het CNME is echter
vanaf woensdag 26 augustus weer bereikbaar en je kunt dus weer gebruik maken van ons
aanbod. Aan de mailtjes merken we dat er vraag is naar onze activiteiten, hoewel er, heel
begrijpelijk, minder gereserveerd wordt dan vorig jaar. De leskisten zijn nagekeken,
aangevuld en staan klaar om uitgeleend te worden.
Mocht je langs willen komen, stuur van tevoren dan even een e-mailtje. Dan kunnen we
contact met je opnemen, want ook wij werken nog vaak vanuit huis.
Reserveringen voor schooljaar 2020 – 2021
Vlinders, champignons, maïs en kamerplanten
kunnen tot 1 september besteld worden.
Het nieuwe jaaraanbod heb je al ontvangen. Je kunt tot
01 september alles nog bestellen. Daarna worden
sommige items uitgesloten. (Om donderdag 24 september
bijvoorbeeld de champignons te kunnen leveren, moeten
deze wel op tijd besteld kunnen worden.)
We gaan ervan uit dat iedereen begrijpt hoe het
reserveringssysteem werkt. Zo niet laat het ons weten,
we helpen je graag.
Donderdag 27 augustus worden de eerste bestellingen
bezorgd.
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CNME-coördinator
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.

Uitnodiging informatiebijeenkomst Groene Schoolpleinen in Hellendoorn
Sinds dit jaar is gemeente Hellendoorn partner van het provinciale programma Groene
Schoolpleinen. Gemeente Hellendoorn draagt graag bij
aan het realiseren van groene, hitte-stressbestendige,
gezonde leer- en speelpleinen. Daarom vindt op
woensdag middag 21 oktober van 15-17 uur een
informatie- en inspiratiebijeenkomst over Groene
Schoolpleinen in Hellendoorn plaats. Daarin lichten we
toe op welke manieren de gemeente Hellendoorn en
provincie Overijssel ondersteunen bij vergroening van
jullie plein. Ook geven we tips over mogelijke uitdagingen in het proces, zoals: hoe krijg je
een sluitende begroting, hoe voorkom je een zandbak in de school en hoe regel je het
onderhoud? Daarnaast is er ruimte voor het delen van ervaringen, vragen en behoeften.
Deze bijeenkomst is zowel interessant voor scholen die willen beginnen met een groen
schoolplein als voor scholen die al bezig zijn.
Aanmelden kan via
m.leferink@hellendoorn.nl.
Geef hierbij aan vanuit welke school je deelneemt en met hoeveel personen.
Deelname is gratis. De locatie wordt nog bekend gemaakt.
Mareen Leferink-Stroeve,
Gemeente Hellendoorn
Vernieuwd project:

Rugzakken Bos- en Veldopdrachten

Deze rugzakken zijn uitgebreid met zo'n 20 opdrachtkaarten.
Uit de kaarten kun je als leerkracht een keuze maken, dit
afhankelijk van het buitengebied waar je naar toe gaat en met
welke groep. In elke rugtas zijn voor een groepje van 4
kinderen de benodigde materialen te vinden. Per uitleen zijn
maximaal 8 rugtassen beschikbaar.
De retourdag is altijd op woensdag.
De retourdatum is altijd op ‘n woensdag (of eerder). Houd je daar a.u.b. aan. De kist moet namelijk
vanwege de coronavoorschriften grondig nagekeken worden voordat deze de volgende week weer
naar een andere school gaat.
Wil je de kist langer houden? Neem dan contact met ons op. Het kan zijn dat de kist na jou niet is
gereserveerd. In dat geval is een verlenging geen enkel probleem.
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De leentijd blijft 3 lesweken
De leentijd bedraagt in de meeste gevallen 3 lesweken.

Nieuwsbrieven
Alle nieuwsbrieven van vorige schooljaar vind je hier.

GRIJS EN GROEN

Vorig jaar gingen leerlingen van een aantal Overijsselse basisscholen de strijd aan met
energieverspilling. Gewapend met een zelf opgezette energiebesparingscampagne
inspireerden zij hun medeleerlingen, ouders en buurtgenoten om zuinig om te springen met
energie. Zo maakten zij zich sterk voor hun eigen duurzame toekomst. Het resultaat kun je
hier zien.
Voor zover wij weten, heeft toen geen enkele basisschool uit Hellendoorn deelgenomen aan
deze e-BATTLE.
Maar niet getreurd, ook dit jaar wordt een e-BATTLE georganiseerd. De informatie kun je
hier vinden.
Durft jouw school de uitdaging aan?

het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2020-2021.
Noteer 31 augustus t/m 11 september in je agenda! Want dan vindt de inschrijving plaats voor
het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2020-2021.
Het EU-Schoolfruitprogramma heeft als doel gezonde voeding een structurele plek op school
te geven en kinderen meer kennis bij te brengen over groente en fruit.
Scholen die meedoen ontvangen 20 weken lang 3 stuks groente en fruit per leerling per week,
Gefinancierd door de EU.
Alle basisscholen en speciaal onderwijs scholen komen in aanmerking voor het programma.
Meer informatie en de voorwaarden vind je op
https://www.smaaklessen.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit.htm
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