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Beste CNME-coördinator, leerkracht,
Het zijn bijzondere tijden. Ook al is het onzeker wat er
de komende maanden staat te gebeuren, wij proberen
met jullie mee te bewegen. Vandaar deze CNMEdedeling
met ‘voor ieder wat wils’ mededelingen en
natuuropdrachten.
In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor:

KAMERPLANTEN EN BLOEMBOLLEN
Wanneer je kamerplanten en/of bloembollen hebt besteld. De levering
wordt uitgesteld. Als de scholen weer geopend zijn, nemen we hierover
contact met je op.

FLORALIAPROJECT AFGELAST
Vanwege de onzekerheid over het verloop van de pandemie hebben we besloten het Floraliaproject
dit jaar niet door te laten gaan!

CNMECOÖRDINATORENOVERLEG GECANCELD
Het coördinatorenoverleg wordt verschoven naar het volgend schooljaar.
TUINVOGLTELLING VOOR SCHOLEN OP
VRIJDAG 29 JANUARI 2021
Groep 3 t/m 8
Doe mee aan de Tuinvogeltelling: kinderen kunnen
thuis samen of alleen een half uurtje tellen. Het is
superleuk, weer eens heel wat anders en
Vogelbescherming heeft leuk lesmateriaal over
vogels herkennen voor groep 3-8 ontwikkeld om het nog spannender te maken. De kinderen kunnen
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nu al beginnen met tellen. Gebruik hiervoor het handige telformulier.
De resultaten kun je vanaf vrijdag 29 januari insturen.
Meer info over de vogeltelling voor scholen vind je hier.

GRATIS GROENTEZAAD VOOR SCHOLEN EN BSO'S (TOT 27 JANUARI)
Net als voorgaande jaren kunnen basisscholen en BSO’s
weer kosteloos groentezaden en een bijbehorend
lespakket aanvragen. Hiermee kunnen de leerlingen dit
voorjaar in de klas of op het schoolplein hun eigen
groente kweken. Deelnemende scholen krijgen bij de
zaden een instructieboekje en een lesbrief met leuke
opdrachten.
Geïnteresseerde scholen en BSO’s uit Overijssel
kunnen zich tot woensdag 27 januari aanmelden bij
Natuur en Milieu Overijssel via de dit aanmeldformulier. Het lespakket met de
groentezaden ontvangen zij eind maart.
Uitgebreide informatie vind je hier.

BIJENHOTEL VOOR HET SCHOOLPLEIN
Wie jarig is, trakteert. Vorig jaar bestond het CNME 30
jaar. Vanwege de intelligente lockdown staat de
traktatie voor iedere school al een jaar in ons centrum
te wachten om uitgedeeld te worden. Zo gauw de scholen
weer opengaan, krijgt iedere school een bijenhotel voor
het schoolplein. Ook ontvangt iedere school een
bijbehorende lesbrief en tips voor het ophangen van het
bijenhotel.
Deze metselbijenkast leent zich uitstekend om
metselbijen te observeren. Deze kast is voorzien van
doorzichtige buisjes, waarin de bijen zich kunnen
inmetselen. Je kunt ze observeren van achter een doorzichtig plaatje (acrylaat) door de
zijkant open te maken.
NATUURSPEURBINGO
De kinderen gaan buiten op zoek naar alles wat op de
natuurkaart staat. Als ze iets gevonden hebben, mogen ze het
vakje wegstrepen. Tussendoor vind je ook nog leuke
(knutsel)opdrachten!
Naar de Natuurbingokaart.
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