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Jaargang 31 nr. 8, juni 2021 

Beste CNME-coördinator, leerkracht, 

In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor: 

HET CNME-AANBOD 

Reserveringen voor schooljaar 2021 – 2022 

 
We werken hard aan ons nieuwe jaaraanbod. 

 Rond half juni kun je het jaaraanbod voor schooljaar 

2021 – 2022 digitaal op school verwachten.  

Via de e-mail wordt dan het pdf-bestand van het jaarprogramma, informatie over de manier 

waarop je het materiaal kunt reserveren, de code en eventueel ander nieuws  gestuurd. 

 We hopen dat je vóór 8 september 2021 een keuze maakt, zodat wij vóór 15 september 

2021 de inschrijvingen kunnen verwerken. Dat is van belang omdat we tijdig allerlei 

bestellingen (o.a. vlinders in de klas) moeten plaatsen en anders achter het net vissen. 

Daarna kun je ook nog wel reserveren, maar de keuze zal dan wel beperkter zijn.  

 Actualiseren van schoolgegevens 

Om onze subsidie te verantwoorden gebruiken we informatie uit de ingevulde 

schoolgegevens. (Deze vind je bij het inlogscherm wanneer je materiaal reserveert Zie het 

kopje hierboven.) Het is voor ons dus heel belangrijk dat de schoolgegevens gewijzigd 

worden. Bij voorbaat bedankt. 

Reserveringen voor schooljaar 2020 – 2021 
Voor het huidige schooljaar kun je nog voor de laatste periode  reserveren. 
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Bestellingen, materialen, afspraken 
De leerkrachten die leskisten of materialen besteld hebben, kunnen deze op de aangegeven datum 

(17-06-2021) verwachten.  

Uiterlijk 7 juli 2021 verwachten we alle uitgeleende materialen weer terug, zodat we ze 

kunnen controleren, voordat ze in het nieuwe schooljaar weer uitgeleend worden.  

VERNIEUWDE LESKISTEN  
 

In de rugtassen  ‘In en om het water’ is nieuw materiaal te vinden 

en zijn er opdrachtkaarten toegevoegd.  

De kabouterkisten zijn vernieuwd. Van de ‘grote en zware’ houten 

kabouters hebben we na 31 jaar afscheid genomen. Voor de groepen 

1 en 2 zijn is er nu een breed aanbod met natuuropdrachten, 

waarbij rekening is gehouden met de meervoudige intelligentie.   

Voor de materiaalzending ‘Mais’ is nieuw lesmateriaal ontwikkeld.  

Waddenleskist  

We hebben  een gedateerde leskist over de Waddenzee staan. Hij werd wel eens geleend door 

scholen die op schoolkamp naar een Waddeneiland gingen. Als er collega’s zijn die belangstelling 

hebben voor dit onderwerp dan horen we het graag. Bij voldoende 

interesse gaan we de leskist dan updaten. 
 

CNMECOÖRDINATOREN-OVERLEG  

We vinden het weer erg prettig om met jullie te kunnen overleggen. We hebben daarom weer 2 

overleggen gepland:  

 dinsdag 5 oktober 2021 en   

 maandag 4 april 2022  
Ze beginnen om 16.00 uur en duurt tot uiterlijk 17.15 uur.  

Ze vinden plaats in het Buitencentrum.  

UITNODIGING: WECYCLE INZAMELACTIE 2021 

Recycle mee voor gratis muziekinstrumenten of boeken! En verdien een bonus! 

Zit er nog muziek in oude apparaten? Vaak niet meer maar misschien wel voor jullie school! 

Doe mee met de Wecycle inzamelactie, verzamel met de kinderen minimaal 75 kleine apparaten die 

wij gaan recyclen. 

In ruil mag de school uit de volgende opties een beloning 

kiezen: 

Pakket met muziekinstrumenten in de klas, een karaokeset,   

7 leesboeken naar keuze uit een uitgebreide lijst kinderboeken, 

of een digitale camera. De inzamelactie loopt van 6 september 

t/m medio november 2021 

Aanmelden kan tot 1 juli 2021 
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Wecycle biedt partners gratis gevarieerd lesmateriaal. Kijk voor meer informatie op 

wecycle.nl/educatie. 

GEMEENTEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING 

Het CNME Hellendoorn is lid geworden van de Vereniging GDO. Als lid 

van deze vereniging kunnen we aansluiten bij allerlei landelijke 

initiatieven op het gebied van natuur en duurzaamheid 

Gratis praatplaten voor moestuinlessen via het GDO 

GDO heeft met collega's in het land 8 praatplaten op A3-formaat ontwikkeld, waarmee  

begeleiders op vernieuwende wijze (extra) verdieping geven aan de lessen. Dit gebeurde in 

opdracht van Jong Leren Eten. Je kunt de platen en een handleiding 

hier gratis downloaden. 

 

ONLINE LEREN OVER MOESTUINIEREN  

Startende moestuiniers opgelet! Met de gratis online IVN-cursus  

‘Stap voor stap moestuinieren’ leer je alles over plannen maken, zaaien, het verzorgen van je 

planten en natuurlijk het genieten van de oogst. De cursus volg je wanneer jij daar tijd voor hebt!  

Ga naar de IVN Natuuracademie. 

SCHOOLDAKREVOLUTIE: AL KWART VAN DE SCHOLEN HEEFT ZONNEPANELEN 

Deze maand bereikte Schooldakrevolutie een mijlpaal: een 

kwart van alle scholen in het primair en voortgezet 

onderwijs wekt duurzame energie op! Het gaat om 2.246 

scholen die in totaal ruim 307.000 zonnepanelen op het dak 

hebben liggen. Om de overige schooldaken vol te krijgen, 

kunnen scholen gebruikmaken van gratis schooldakcoaches. 

Ook is er een zeer gunstige energiebespaarlening beschikbaar voor scholen.  

 

GROENE VOETSTAPPEN WEEK 2021: MAANDAG 27 

SEPTEMBER TOT EN MET VRIJDAG 1 OKTOBER 2021 

‘Klimaatverbond Groene Voetstappen Week’ is een landelijke 

bewustwordingsactie waar ieder jaar tienduizenden kinderen aan 

meedoen. Tijdens de actieweek besteden de leerkrachten aandacht aan onderwerpen als 

klimaatverandering, duurzame mobiliteit, energie en verkeersveiligheid met behulp van het 

aangeboden lesmateriaal. 

Meer informatie vind je hier. 
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