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

HET CNME-AANBOD
Reserveringen voor schooljaar 2020 – 2021
We hebben de vlinders, champignons, maïs en kamerplanten
besteld en zij zijn dus van ons aanbod verdween. Er is
echter nog genoeg te bestellen.
Het nieuwe jaaraanbod heb je al ontvangen. Mocht je het
niet zo gauw kunnen vinden, Je kunt het ook downloaden van
onze website. We gaan ervan uit dat iedereen begrijpt hoe
het reserveringssysteem werkt. Zo niet laat het ons weten,
we helpen je graag.
Mocht u voor de komende periode iets gereserveerd hebben;
donderdag 17 september worden de champignons en
kamerplanten bezorgd, op 24 september gaan weer twaalf leskisten naar diverse scholen.

CNME-COÖRDINATOR
In de vorige CNMEdedelingen stond een oproep om wijzigingen van het CNME-coördinatorschap
door te geven.
Dank voor de reacties. De wijzigingen zijn verwerkt.
CNME-COÖRDINATORENOVERLEG
In verband met de coronamaatregelen slaan we het CNME-coördinarenoverleg dit najaar over.
Voor ons werkt het halfjaarlijks contact ook motiverend, Dus heb je vragen, suggesties of
opmerkingen? Stel ze per mail, en je krijgt een reactie.
UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST GROENE SCHOOLPLEINEN IN HELLENDOORN
Sinds dit jaar is gemeente Hellendoorn partner van het provinciale programma Groene
Schoolpleinen. De gemeente Hellendoorn draagt graag bij aan het realiseren van groene, hittestressbestendige, gezonde leer- en speelpleinen. Op woensdag middag 21 oktober vindt van 15.0017.00 uur een informatie- en inspiratiebijeenkomst over Groene Schoolpleinen in Hellendoorn
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plaats. Daarin lichten we toe op welke manieren de gemeente Hellendoorn en provincie Overijssel
jullie ondersteunen bij vergroening van het 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 PROJECTEN:
Meldden we de vorige keer dat rugtassen ‘Bos- en veldopdrachten’
vernieuwd zijn, deze keer kunnen we vertellen dat dat ook de
rugtassen ‘In en om het water’ van nieuwe opdrachten en nieuwe
materialen worden voorzien.
HET GRATIS BEZOEK VOOR GROEP 5 AAN HET NATUURMUSEUM HOLTERBERG
(het cadeautje van het CNME)
Dit aanbod is verlengd tot eind april 2021
2020 is voor het CNME een bijzonder jaar, het Centrum
voor Natuur- MilieuEducatie bestaat namelijk 30 jaar en
dat we willen dat met de basisscholen vieren door
leerlingen van groep 5 van iedere school een excursie
naar het Natuurmuseum in Holten aan te bieden.
Een groot aantal scholen heeft met groep 5 het museum bezocht, andere scholen hadden de
excursie wel geregeld, maar moesten door de coronacrisis het bezoek annuleren.
Met het Natuurmuseum is overeengekomen dat het bezoek alsnog kan plaatsvinden. Dit telt ook
voor de scholen die nog geen datum hadden geprikt.
Als je van dit aanbod gebruik wilt maken vragen we je vóór het eind van 2020 contact op te nemen
met het museum voor vastlegging van datum, tijdstip en het aantal leerlingen. De groepsgrootte is
maximaal 30 leerlingen per keer. Vertel bij het maken van een afspraak dat je gebruik maakt van
het CNME-30 jaar initiatief. De contactgegevens vind je
hier:
Natuurmuseum Holterberg,
Holterbergweg 12, 7451 JL Holten,
0548 361979
EEN LEUK IDEE
Groep 8 van Basisschool De Veenbrug heeft een bijzonder
afscheidscadeau bedacht; ze hebben samen een
insectenhotel gemaakt en dat aangeboden aan de school. Het artikel in het Twents Volksblad plus
leuke foto vind je hier.
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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.
Je kunt je tot 31 oktober 2020 aanmelden.
Lesbrief ‘De kracht van Kruiden’ voor groep 7/8
Het GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling) heeft een handleiding
uitgebracht met als titel ‘De Kracht van Kruiden’. De link naar de download vind je
hier.
Lesbrief ‘Alles voor een Pannenkoek’ voor groep 1/2
We hebben zelf ook een mooie leskist plus lesbrief gemaakt over ‘Alles voor
een Pannenkoek’, maar ook andere organisaties ontwikkelen lesbrieven. Zo kun
je bij het GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling) hun lesbrief over
hetzelfde onderwerp downloaden. Het downloadadres vind je hier.
19 september ‘World Cleanup Day’
World Cleanup Day is de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar. Elk jaar
coördineert de Plastic Soup Foundation deze dag in Nederland.
Samen met ruim 180 landen geven we de planeet op die dag een grote
schoonmaakbeurt. Wil je als school meer weten? Op hun website vind je o.a.
informatie over het lespakket en een bijbehorende website. De link naar de
website vind je hier.
Nationale Buitenlesdag op dinsdag 22 september 2020
Heel veel leraren gaan op 22 september naar buiten tijdens de les. De
frisse lucht, beweging en speelse manier van leren, zorgen ervoor dat
kinderen beter presteren! Beestjes zoeken, optellen met sprongen of een
geschiedenisrace, alle vakken zijn geschikt voor een buitenles. Je mag al
met je school meedoen als je aan minstens één klas één uur buitenles geeft. Én als jij je aanmeldt
krijg je toegang tot de databank vol buitenlessen! Klik hier om je aan te melden.
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Elke dag Kraanwaterdag
Met de Kraanwaterdagles ontdekken de leerlingen van alles over kraanwater als duurzame en
gezonde dorstlesser. Aan de hand van een korte aantrekkelijke les
ontdekken kinderen van groep 1 t/m 8 waar hun kraanwater vandaan
komt. Centraal thema dit jaar is: slim omgaan met kraanwater. De les
duurt 1 à 2 uur, afhankelijk van de uitvoering van de creatieve
opdracht.
Informatie over gratis lesmateriaal en leuke prijzen vind je hier.
De lekker naar Buiten subsidie voor scholen is open!
Van dinsdag 1 tot 30 september 2010 staat de ‘Lekker naar buiten’ subsidieregeling
van Jong Leren Eten voor scholen weer open. Alle scholen in het primair, voorgezet
en middelbaar beroepsonderwijs kunnen een aanvraag voor de subsidie indienen.
Met de subsidie kun je als school gaan moestuinieren, koken of een excursie
organiseren op het gebied van voeding. Per schoollocatie is een maximumbedrag van
€2.000 beschikbaar. De website met nadere informatie vind je hier.
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