Jaargang 31 nr. 5, februari 2021
Beste CNME-coördinator, leerkracht,
In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor:

RESERVERING ANNULEREN
Veel loopt anders dan gepland. Misschien wil je een
reservering cancelen. Dat is mogelijk via de
reserveringssite. Je kunt daar de bestelling annuleren via
de prullenbak. Lukt dat niet dan kun je ook een e-mailtje
sturen naar CNMEHellendoorn@gmail.com.

TUINVOGELS IN DE WINTER
Nu het vriest en er sneeuw ligt, hebben vogels veel
moeite voer te vinden. Terwijl ze nu juist veel energie
nodig hebben om warm te blijven! Door ze voer en
water te geven, vergroot je de overlevingskansen van
vogels in de winter. Op deze site vind je tips om de
vogels te helpen.

GRATIS GROENTEZAAD VOOR SCHOLEN
Een groot aantal scholen heeft de groentezaden besteld.

Eind maart worden het bestelde materiaal op school
bezorgd.
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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. In maart kun je het
bijenhotel plus informatiemateriaal op school verwachten.
De gasten in dit bijenhotel zullen voornamelijk metselbijenzijn. Dit ‘hotel’
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.

DE NATIONALE BUITENLESDAG 13 APRIL 2021
13 april is het Nationale Buitenlesdag! IVN Natuureducatie en Jantje Beton roepen alle
leerkrachten op om naar buiten te gaan tijdens hun lessen.
Buitenles is gezond: de frisse lucht, beweging en natuur
nodigt uit tot creativiteit. Dit jaar zijn de krachten
gebundeld met Vereniging GDO en staat de Nationale
Buitenlesdag in het teken van de natuur buitenles! Mede
dankzij het Ars Donandi en Russell-ter Brugge fonds
ontwikkelen we een natuurles met botanisch stoepkrijten
in de hoofdrol. In deze les ontdekt groep 1 tot en met 8 de natuur op het schoolplein: van anoniem
stoepplantje tot vergeten korstmos, wat voor groen schuilt er rond jouw school?
Ga je mee naar buiten op 13 april? Meld je school nu aan om mee te doen en ontvang de Grote
Natuurles én de ondersteunende online en offline materialen.
Lees meer over de Nationale Buitenlesdag en meld je hier direct aan via hun website.

VOEDSELBOSJES
IVN realiseert momenteel bijna dertig Voedselbosjes. Ervaring die ze opdoen gebruiken ze om de
Voedselbosjes nog beter en geschikt te maken voor een landelijke opschaling. Ze hopen in 2024 het
duizendste bosje te planten bij een school of kinderopvang!
Is jouw SCHOOL geïnteresseerd in een Voedselbosje? Heb je
voldoende ruimte op je plein? Met zon en zonder grote bomen in
de buurt? En kun de school zelf een klein deel meebetalen?
Laat het de plannenmakers dan weten. Hiermee kunnen ze
financiers aanzetten tot investeren in Voedselbosjes. Zodra zich
een kans in jouw regio voordoet, hoor je van hen.
Meer informatie vind je hier.

CNME Hellendoorn p/a Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441 GS Nijverdal, 06 10 42 09 54 (woensdagmiddag en donderdagmorgen
met uitzondering van de schoolvakanties) e-mail: cnmehellendoorn@gmail.com,
www.cnmehellendoorn.nl

