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Jaargang 31 nr. 7, april 2021 

Beste CNME-coördinator, leerkracht, 

In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor: 

HET CNME-AANBOD 

Reserveringen voor schooljaar 2020 – 2021 
Je kunt het hele jaar door reserveren. 

 

Bestellingen, materialen, afspraken 

De leerkrachten die leskisten of materialen besteld 

hebben, kunnen deze op de aangegeven datum verwachten.  

 

Hierbij speciale aandacht voor: 

20 mei: Aardbeien, 

20 mei: Tomaatjes.  

 

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.  

MEIVAKANTIE 

Het CNME is tijdens de meivakantie van 26 april t/m 14 mei 2021 gesloten. 

 

BELEEF DE LENTE IN DE KLAS 2021 

Beleef de Lente in de klas is weer gestart. Gedurende de komende 

maanden kan iedereen met Vogelbescherming weer live 
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meegenieten van het liefdesleven van maar liefst 12 verschillende soorten vogels. We zien 

het bouwen van een nestje het paren en het broeden. Het lesmateriaal vind je hier 

 

Lesbrief Koekoek 

In 2020 werd een jonge koekoek achternagezeten door een 

roofvogel en vloog zich in paniek dood tegen een raam van de 

woning van mevrouw Heerdink. Via, via werd het CNME 

Hellendoorn gebeld met de vraag of we interesse hadden in dit 

exemplaar. Zo’n vraag krijg je niet elke dag en we hadden nog 

geen koekoek in onze verzameling opgezette dieren. We 

hoefden niet land na te denken en hebben de vraag bevestigend 

beantwoord. De koekoek is inmiddels opgezet. De lesbrief 

voor één dagdeel is ook klaar. Het project wordt 

opgenomen in het lesaanbod voor komend schooljaar.  

Wil je de koekoek dit schooljaar al lenen? Stuur dan een e-

mail naar çnmehellendoorn@gmail.com  We nemen dan 

contact met je op.   

 

BIJENHOTEL  

Alle basisscholen in de gemeente Hellendoorn hebben een bijenhotel 

ontvangen. We hopen natuurlijk dat het ‘hotel’ een goed plekje heeft 

gekregen, want de metselbijen zijn al op zoek naar nestgelegenheden. We 

stellen het heel erg op prijs om digitale foto’s toegestuurd te krijgen van 

bijenhotels die door de solitaire bijtjes in gebruik zijn genomen. Bij 

voorbaat bedankt. 

LESMATERIALEN OVER BIJEN 

Speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd heeft Nederland Zoemt een serie lessen over bijen 

gemaakt. Hiermee leren kinderen al op vroege leeftijd over het belang van de wilde bij. Kies een les 

uit voor jouw groep en ga er meteen mee aan de slag. De link naar de lessen vind je hier. 

DE NATIONALE BUITENLESDAG  

Een aantal scholen heeft aan de Buitenlesdag meegedaan. We hebben enthousiaste reacties 

ontvangen over het stoepplantjesproject. Je kunt de lessen nog downloaden, De link vind je hier.  

NATUURSPEURKAART 

Ontdek met deze gratis Natuurspeurkaart welke planten en dieren er in jouw tuin, 

straat of op het schoolplein voorkomen. Print de kaart uit en vink elke soort die je 

gezien hebt af. Lukt het je om alle soorten te scoren? 
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