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

  

Jaargang 32 nr. 2, oktober 2021 

Beste CNME-coördinator, leerkracht, 

In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor: 

HET CNME-AANBOD 

Reserveringen voor schooljaar 2021-2022 
De reserveringen druppelden de afgelopen weken 
binnen. Blijf rustig reserveren. Je kunt alleen niet 
alles meer bestellen.  
 
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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CNME-coördinatorenoverleg 
Op dinsdag 5 oktober 2021 heeft het coördinatorenoverleg plaatsgevonden. We waren met een 
kleine groep, maar het was een erg zinvolle vergadering.  Het verslag van het overleg is als bijlage 
aan deze CNMEdedeling toegevoegd 
 
GRIJS EN GROEN 

SCHOOLDAKREVOLUTIE 

 The Climate Miles wandeltocht is in Groningen gestart 
en eindigt op 25 oktober in Glasgow, waar de klimaat- 
conferentie COP26 van de VN plaatsvindt. De actie 
vraagt aandacht voor een crisisaanpak om de opwarming 
van de aarde tegen te gaan. Op 18 oktober kwam de 
Schooldakrevolutie vertellen over het initiatief om 
scholen te verduurzamen.  
Op verscheidene Hellendoornse scholen liggen al 
zonnepanelen op het dak. Maar is dat nog niet het geval, 
dan is wellicht nu de tijd aangebroken om actie te ondernemen.  
 
NATIONALE KLIMAATWEEK/ MAAND VAN DE DUURZAAMHEID IN 
HELLENDOORN 

Van 28 oktober t/m 5 november is de Nationale Klimaatweek. 
In Hellendoorn heeft het Platform Duurzaamheid Hellendoorn 
dit aangegrepen om oktober uit te roepen tot Maand van de 
Duurzaamheid. Deze campagne laat zien dat iedere 
Hellendoorner wat voor het klimaat kan doen, vandaag al, met 
grote of kleine stappen. Voor veel burgers is het namelijk niet de 
vraag óf ze iets voor het klimaat kunnen doen, maar wat ze 
kunnen doen. 
In de bijlage vind je het programma en nadere informatie 
 
LANDELIJKE NATUURWERKDAG OP 5 EN 6 NOVEMBER 2021 
De Natuurwerkdag is de grootste, landelijke 
Vrijwilligersdag in het groen. Landschappen 
NL organiseert deze dag. Ieder jaar op de 
eerste zaterdag van november werkt jong 
en oud aan het behoud en herstel van natuur 
en landschap. Op vele locaties door heel 
Nederland krijgt het landschap een opknapbeurt. Ook in en rond de gemeente Hellendoorn 
wordt op verscheidene  plekken gewerkt. Meer informatie vind je hier. 
 

 

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
http://www.cnmehellendoorn.nl/
https://schooldakrevolutie.nl/
https://www.duurzaamhellendoorn.nl/
https://www.duurzaamhellendoorn.nl/
https://www.natuurwerkdag.nl/zoek-een-klus
https://www.duurzaamhellendoorn.nl/maand-van-de-duurzaamheid/
https://www.natuurwerkdag.nl/zoek-een-klus


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

BOMENACTIE 
Provincie Overijssel biedt vanaf 2 
augustus 2021 subsidie voor kleinschalige 
boomaanplant.  50% van de kosten van de 
aanschaf van bomen of bosplantsoen, 
boompalen, boombanden en 
grondverbeteraar kan worden 
gesubsidieerd, tot een maximum van € 
2500,-. Let op: het minimumbedrag dat de 
provincie kan subsidiëren is €500,-. Dat 
betekent dus dat ervoor minstens €1000,- 
moet worden aangeschaft. Meer 
informatie vind je hier. 
Wacht niet te lang, want voor de regeling geldt: op = op. 
 
GROENE SCHOOLPLEINEN 
Alle schoolpleinen in Overijssel groen in 2025, 
daar willen we naartoe!  
Langzaam kleuren de schoolpleinen in 
Hellendoorn steeds groener. Tijdens het CNME- 
coördinatorenoverleg hoorden we dat alweer 
twee scholen hun schoolplein gaan vergroenen en 
we vernamen dat ook andere scholen plannen 
hebben dit te doen. Er zijn nu al 5 à 6  scholen 
die (binnenkort) een groen schoolplein hebben. 
De gemeente Hellendoorn ondersteunt als partnergemeente deze initiatieven van harte. 
De provincie Overijssel heeft alle informatie keurig op een rij gezet. Je vindt deze informatie 
hier.  
  
DE JEUGDNATUURCLUB 
De Jeugdnatuurclub is op een ander internetadres te vinden. Alle informatie vind je  
hier. 
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. 
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https://www.natuurvoorelkaar.nl/project/4/groene-schoolpleinen#informatie-en-tips
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