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Jaargang 31 nr. 6, maart 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: 
? maart: Kikkerdril. U krijgt een e-mail wanneer het kikkerdril wordt bezorgd, 
Ook in maart: Voorjaarstakken, groentezaad en eierproject.  
 

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.  

 
BELEEF DE LENTE IN DE KLAS 2021 
Beleef de Lente in de klas  is weer gestart. Het 
leesmateriaal vind je hier. 
 

 

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
http://www.cnmehellendoorn.nl/
https://www.nmegids.nl/algemeen/lesaanbod/nmegids.php?aanbieder=ov&doel=overzicht&alleentype=losmateriaal
mailto:CNMEHellendoorn@gmail.com
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/indeklas
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GRATIS GROENTEZAAD VOOR SCHOLEN 

Een groot aantal scholen  heeft de groentezaden besteld. 
Rond eind maart wordt het bestelde materiaal op 
school bezorgd.  

 

 

 

BIJENHOTEL VOOR HET SCHOOLPLEIN 

Anders dan in de vorige CNMEdedeling vermeld stond, krijg je het 
bijenhotel plus informatiemateriaal in april op school bezorgd.  
 

DE NATIONALE BUITENLESDAG 13 APRIL 2021 

13 april is het Nationale Buitenlesdag 
Buitenles is gezond: de frisse lucht, beweging en natuur 
nodigt uit tot creativiteit. Dit jaar is een natuurles 
ontwikkeld 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. 

De plaatselijke IVN-afdeling heeft een aantal leden bereid gevonden deze activiteit te 
ondersteunen. 

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. 

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? 

LESMATERIAAL VAN BOERDERIJEDUCATIE NEDERLAND  

 Leuk om dit voorjaar in de klas de dieren op de boerderij te behandelen. 
Boerderijeducatie Nederland heeft verschillende lesmaterialen verzameld. Je 
kunt het ook gebruiken om leerlingen goed voor te bereiden op het bezoek aan 
de boerderij. Meer informatie vind je hier. 

 

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
http://www.cnmehellendoorn.nl/
https://buitenlesdag.nl/
https://natuurgidsalkmaar.nl/wp-content/uploads/2021/03/Natuurspeurkaart-voorjaar-download-1.pdf?utm_source=E-Mailnieuwsbrief+Natuur+Gids+Alkmaar&utm_campaign=6a001f1039-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_28_10_07_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_796458f17e-6a001f1039-189347609
https://www.boerderijeducatienederland.nl/lesmateriaal/?utm_source=E-Mailnieuwsbrief+Natuur+Gids+Alkmaar&utm_campaign=6a001f1039-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_28_10_07_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_796458f17e-6a001f1039-189347609
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NATUUR VOOR ELKAAR 

Wat zou het leuk zijn als alle kinderen een keer iets zelfgezaaid, zelfgeoogst of zelfgeplukt 
kunnen eten. Niet iedereen heeft familie of buren met een moestuin of tuinderij, maar op en rond 
de school zijn allerlei mogelijkheden voor eetbaar groen! Tot zomer 2021 kunnen scholen gratis een 
praktisch advies krijgen over wat er goed bij hun wensen en plein past: een snoephaag, klimfruit, 
moestuinbakken, een echte moestuin of zelfs een mini-voedselbosje. Bekijk de video van onze 
adviseurs Eetbaar Groen vol tips en inspiratie 

 

NOG MEER NIEUWS OVER GROENE SCHOOLPLEINEN 

Vijf groene schoolpleinen in de gemeente Hellendoorn 

Langzaam kleurt de gemeente Hellendoorn steeds groener: De provincie Overijssel heeft alle 
groene schoolpleinen voor je op de kaart gezet. Bekijk waar bij jou in de buurt al groene 
schoolpleinen zijn en laat je inspireren door de foto’s. 

Informatie over groene schoolpleinen 

Website van de provincie Overijseel over groene schoolpleinen 
Abonneer je op de Nieuwsbrief provincie Overijssel over groene schoolpleinen 

 

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
http://www.cnmehellendoorn.nl/
https://www.natuurvoorelkaar.nl/pagina/14/gratis-advies-over-eetbaar-groen
https://www.natuurvoorelkaar.nl/project/4/groene-schoolpleinen
https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=91be068d281d4c14b85cdb4555c42559
https://www.natuurvoorelkaar.nl/project/4/groene-schoolpleinen
https://natuurvisie.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=c0miq64ad4&l=1j9wd9adjv
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