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Jaargang 32 nr. 5, februari  2022 

Beste CNME-coördinator, leerkracht, 

In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor: 

HET CNME-AANBOD 

Reserveringen voor schooljaar 2021– 2022 
Je kunt het hele jaar door reserveren. 

 

Bestellingen, materialen, afspraken 

De leerkrachten die de komende periode leskisten of 

materialen besteld hebben, kunnen deze op 4 maart verwachten. 

 

Hierbij speciale aandacht voor: 

Het kikkerdril wordt in maart of april geleverd. Het moment waarop de kikkers eitjes 

leggen, is afhankelijk van buitentemperatuur. De scholen de kikkerdril besteld hebben, 

krijgen een e-mail wanneer het kikkerdril wordt bezorgd, 

 

CNMECOÖRDINATOREN-OVERLEG 

Het CNMEcoördinatorenoverleg vindt plaats op maandag 4 april 2022 om 16.00 uur en 

duurt tot uiterlijk 17.15 uur. Het vindt plaats in het Buitencentrum. De agenda volgt nog. 

 

GRATIS GROENTEZAAD VOOR SCHOLEN 

Een aantal scholen heeft de groentezaden besteld. In 

de loop van maart wordt het bestelde materiaal op 

school bezorgd.  
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WARME TRUIENDAG 11 FEBRUARI 2022 

De groenste energie is de energie die je niet 

gebruikt. Onder dit motto nemen elk jaar weer vele 

honderdduizenden Nederlanders actief deel aan 

warmetruiendag. Op deze nationale dag van de 

energiebesparing zetten mensen de thermostaat massaal minimaal één graad lager en 

besparen zo, per graad, 6% energie en dus 6% co2. Meer informatie vind je hier. 

DE NATIONALE BUITENLESDAG 5 APRIL 2022 

5 april is het Nationale Buitenlesdag 

Buitenles is gezond: de frisse lucht, beweging en natuur 

nodigt uit tot creativiteit.  

Dit jaar ontwikkelt het CNME een project met 

stoepplantjes in de hoofdrol. In deze les ontdekken de 

leerlingen de plantjes op het schoolplein. Volgende maand  

lees je hier meer over en wordt vermeld waar het materiaal 

besteld kan worden. 

De organisatie van de Nationale Buitenlesdag heeft allerlei activiteiten ontwikkeld en lesmateriaal 

in de aanbieding. Kijk hier voor meer informatie. 

TWEE EXTRA GRATIS VOORSTELLING VOOR LEERLINGEN: VOORKOM HET 
ZWERFAFVAL  

In de vorige CNMEdedeling stond onderstaand bericht. 4 scholen hebben zich aangemeld. 

Na overleg met de gemeente nog voor 2 extra scholen gelegenheid om zich aan te melden.          

Dat is geweldig goed nieuws, dus pak die kans! We horen het graag voor 17 februari,  

via cnmehellendoorn@gmail.com  

Kun je leerlingen betrekken bij het probleem zwerfafval?  Ja denken wij als CNME en gemeente-

Hellendoorn en wij investeren hierin. 

De trashpacker Tijmen Sissing gaf afgelopen najaar al een voorstelling aan de leerlingen van Reggesteyn. 

Op maandag 7 en dinsdag 8 maart kan hij nog eens 2 extra voorstellingen verzorgen voor leerlingen van 

groep 6 (7) van het basisonderwijs. De voorstelling vindt plaats op school. Het aantal leerlingen is 

afhankelijk van de ruimte die je als school beschikbaar hebt. Voor de school zijn er geen kosten aan 

verbonden! We gaan samen met Tijmen voor ‘Een onmeunig schoon Hellendoorn’. 

Tijmen heeft zijn vakgebied als psycholoog gecombineerd met zijn passie. De voorstelling die hij geeft is 

zeker geen droog verhaal; hij ziet kans de kinderen zo te betrekken bij het onderwerp dat ze geen 

verpakking, mondkapje of wat dan ook buiten op de grond laten vallen. En wellicht raakt de groep 

gemotiveerd om in eigen omgeving zwerfafval op te prikken. 
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SCHOOLFLORALIA 2022 

Schoolfloralia is een educatieve activiteit om leerlingen het 

groeiproces en de verzorging van jonge Pelargoniumplantjes 

(geranium) te laten ervaren. De schoolfloralia geniet een grote 

belangstelling bij de scholen. Vanwege de coronamaatregelen 

hebben we  deze activiteit de afgelopen twee jaar moeten 

afblazen, maar dit jaar gaat deze activiteit door!  

In de volgende CNMEdedeling (maart 2022) vind je alle 

informatie over het bestellen van de plantjes, de data, de 

bezorging, het opkweken, jurering en de prijsuitreiking etc. 

 

MICRO-MONSTERS OM JE HEEN 

Vanaf 2022 verschuift de leeftijd waarop kinderen in 

aanmerking komen voor een HPV-vaccinatie van 12/13 naar  

9 jaar. Ook het coronavaccin is vanaf januari 2022 

beschikbaar voor kinderen van 5 t/m 11 jaar. Alle aanleiding 

om ook basisschoolleerlingen de belangrijkste kennis over 

vaccinaties bij te brengen. Met het nieuwe lesmateriaal Micro-monsters om je heen leren 

kinderen uit groep 5/6 en 7/8 van het basisonderwijs alles over virussen, bacteriën, het 

afweersysteem en vaccinaties. 

Het materiaal is gratis te bestellen via website van Natuur en Techniek in het 

Basisonderwijs! 
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