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Jaargang 32 nr. 3, december 2021 

Beste CNME-coördinator, leerkracht, 

Het is natuurlijk een drukke tijd, maar we kregen van diverse kanten interessante informatie 

toegestuurd die we toch met jullie willen delen.  

Tevens een mooie gelegenheid om jullie heel fijne feestdagen en een gelukkig 2022 te wensen. 

Het CNME-team 

In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor: 

HET CNME-AANBOD 

Belangrijk: Gewijzigde openingstijden 

Met ingang van dit schooljaar zijn de 

openingstijden en bezorgmomenten gewijzigd: 

 

 Donderdagmiddag van 13.00 tot 16.30 

uur is het CNME geopend en kunnen de 

materialen teruggebracht worden. 

(schoolvakanties uitgezonderd!)  

De retourdag wordt dus donderdag. 

Woensdag is het CNME gesloten. 

Houd je daar a.u.b. aan. De kist moet 

namelijk grondig nagekeken worden voordat 

deze de volgende week weer naar een 

andere school gaat.  

 Vrijdagmorgen is het CNME op afspraak geopend dan worden de materialen op de 

scholen bezorgd. (schoolvakanties uitgezonderd!) 

Voor informatie kunt u bellen: 06 10 42 09 54 

Mocht je langs willen komen, stuur dan voor alle zekerheid van tevoren een e-mailtje of bel 

even.  

 

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
http://www.cnmehellendoorn.nl/
https://www.cnmehellendoorn.nl/wp-content/uploads/2021/06/2021-22-Jaaraanbod-CNME-jph.pdf
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GRIJS EN GROEN 

GROENE SCHOOLPLEINEN 

De scholen in de gemeente Hellendoorn die hun schoolplein vergroenen /vergroend hebben 

wellicht baat bij het volgende aanbod: 

 Prins Bernhard Cultuurprijs voor rol IVN Natuureducatie in coronatijd. 

De Prins Bernhard Cultuurprijs is op 16 november officieel uitgereikt aan directeur 

Jelle de Jong van IVN voor de rol van IVN Natuureducatie in coronatijd. Aan de 

PBC-prijs is het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds verbonden waaruit 

de komende drie jaar jaarlijks €25.000 beschikbaar is voor projecten die het 

gebruik van groene schoolpleinen voor natuur- en cultuureducatie stimuleren. 

Scholenstichtingen of -verenigingen kunnen tot 17 januari 2022 een aanvraag doen 

voor projecten die het gebruik van een groen schoolplein stimuleren. Denk aan 

materialen voor het educatieve gebruik of een cursus voor ouders of docenten. Het 

fonds is bedoeld voor scholen die al een groen schoolplein hebben of er mee bezig 

zijn. 

Meer informatie over het Groene Schoolpleinenfonds en alle voorwaarden lees je 

hier. 

 De provincie Overijssel biedt de volgende training aan “Educatief gebruik van het 

groene schoolplein”. De training en de bijbehorende materialen worden gratis 

aangeboden. Meer informatie vind je hier. 
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https://www.cultuurfonds.nl/nieuwsbericht/ivn-natuureducatie-groene-schoolpleinenfonds
https://www.cultuurfonds.nl/nieuwsbericht/ivn-natuureducatie-groene-schoolpleinenfonds
https://www.natuurvoorelkaar.nl/pagina/93/gratis-werkkist-en-training-educatief-gebruik-van-het-groene-schoolplein
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GRATIS GROENTEZAAD VOOR SCHOLEN 

Scholen en kinderopvangorganisaties uit Overijssel kunnen kosteloos groentezaden en een 

bijbehorend lespakket bij ons aanvragen. Hiermee kunnen de leerlingen dit voorjaar in de 

klas of op het plein hun eigen groente kweken. Leuk, lekker en leerzaam! Want 

zelfgekweekt eten is toch veel lekkerder?! Aanmelden kan tot woensdag 26 januari  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROENE VOETSTAPPEN 

Groene Voetstappen is een initiatief van Klimaatverbond Nederland. 

Veel lokale centra hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan dit 

educatieproject. Op een mooie manier wordt aandacht gevraagd voor 

duurzaamheid. Voor elke groep zijn er lesprogramma’s  gemaakt. 

Er is elk jaar een actieweek, maar de werkbladen zijn ook buiten de 

actieweek inzetbaar.  

De werkbladen vind je hier. 

WELKE SOORTEN NAALDBOMEN ZIJN ER? 

Leer de naaldbomen kennen en maak geurzakjes voor thuis.  

Lees verder 

 

DE JEUGDNATUURCLUB 

Ben je graag buiten? Vind jij dieren en planten leuk? Vind jij de 

maan en de sterren ook zo mooi? Kortom ben je nieuwsgierig wat er 

buiten allemaal aan grote en kleine dingen te zien en te ontdekken valt? Ben je tussen de 8 en 

12 jaar? Dan is de JeugdNatuurClub Sallandse Heuvelrug echt iets voor jou..  

Het gehele jaarprogramma met data en activiteiten staat hier. 

 

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
http://www.cnmehellendoorn.nl/
https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/nieuws/actie-gratis-groentezaad-voor-scholen-en-kinderopvang-uit-overijssel/
https://www.groenevoetstappen.nl/info/lesmateriaal
https://natuurgidsalkmaar.nl/wp-content/uploads/2020/12/O-denneboom-winterspecial-jan-2021.pdf
https://www.sallandseheuvelrug.nl/over-het-gebied/natuureducatie/jeugdnatuurclub/programma-jeugdnatuurclub/
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TIP VOOR DE KERSTVAKANTIE  

Kom naar het Toverbos van Staatsbosbeheer in het 

Buitencentrum 

Het Toverbos is een sprookjesachtige tentoonstelling waar 

het jonge kind de bosdieren leert kennen. 

Tijdens de openingstijden kunt u de tentoonstelling 

bezoeken. Het buitencentrum is doordeweeks geopend  

van 10 tot 4 en in het weekend van 10 tot 5 uur. 

Het Buitencentrum is ook het startpunt voor uw dagje uit 

op de Sallandse heuvelrug.  

Na of voor het bezoeken van de tentoonstelling kunt u 

naar het speelbos of het kabouterpad lopen. En daarna 

lekker opwarmen bij de openhaard in het restaurant 

Buitengewoon Lekker. 

Kom kijken en genieten. 
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