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Beste CNME-coördinator, leerkracht,

Het nieuwe jaar is weer van start gegaan! Wij hopen dat
je hebt genoten van een goede en gezellige jaarwisseling
en datje weer klaar bent voor een mooi nieuw jaar.
In deze nieuwsbrief vragen we je aandacht voor:

BEZORGDAG FEBRUARI, MAART
Voor de scholen die materiaal besteld hebben:
De komende twee bezorgdagen zijn: vrijdag 4 februari
en vrijdag 4 maart.
CNMECOÖRDINATORENOVERLEG: Maandag 4 april 2022
Het coördinatorenoverleg vindt plaats op bovengenoemde datum. De agenda wordt ± twee
weken voor de bijeenkomst toegestuurd.
TUINVOGELTELLING VOOR SCHOLEN OP VRIJDAG 28 JANUARI 2022

Wil je als leerkracht ook jouw liefde voor natuur en
vogels doorgeven aan komende generaties?
Vogelbescherming helpt daar graag aan mee en biedt
kant- en klare (digibord)lessen aan voor het primair
onderwijs. Breng met de lessen van Vogelbescherming
Nederland de natuur en vogels naar jouw klas! De
resultaten kun je vanaf vrijdag 28 januari insturen.
Meer info over de vogeltelling voor scholen vind je hier.
WARME TRUIENDAG 11 FEBRUARI 2022

Voor de 16de keer organiseert Klimaatverbond Nederland deze
klimaatactie. Op de website kun je lesmateriaal downloaden, inspiraties
opdoen voor acties op de werkvloer en jouw activiteiten delen of die van
de scholen die je hebt aangejaagd. En je vindt er een toolkit met
infographics, logo's, een test en posts voor social media..
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HOE BETREKKEN WE LEERLINGEN BIJ HET VOORKOMEN VAN ZWERFAFVAL?
Samen met de gemeente, een aantal vrijwilligers en
het CNME zijn we hiermee aan de slag gegaan. De
trashpacker Tijmen Sissing gaf afgelopen najaar al
een voorstelling aan de leerlingen van Reggesteyn.
Op maandag 7 en dinsdag 8 maart kan hij vier
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.
We hebben budget voor vier voorstellingen, dus we kunnen niet garanderen dat elke school die
zich opgeeft ook aan bod komt. Ben je enthousiast; geef je dan zo snel mogelijk op via
cnmehellendoorn@gmail.com
Na opgave ontvang je meer informatie.

GRATIS GROENTEZAAD VOOR SCHOLEN EN BSO'S (TOT 26 JANUARI 2022)
Scholen en kinderopvangorganisaties uit Overijssel kunnen
kosteloos groentezaden en een bijbehorend lespakket
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 via Natuur en Milieu Overijssel kan tot woensdag
26 januari

MOESTUINKAARTENBAK
Voor de bovenbouw een kaartenbak met moestuinkaarten.
Ga je aan de slag met moestuinzaden, wil je bloemen zaaien in
bakken of de schooltuin? Wil je kinderen laten weten dat bieten
onder de grond groeien en erwtjes eigenlijk zaden zijn?
Bij het CNME is vanaf februari een kaartenbak in de uitleen met
uitleg over zaaien, verzorging, oogst en bereidingswijze van
groenten, kruiden en eetbare bloemen. De kaarten zijn op A4 formaat. Je maakt een keuze uit
de kaarten. Maak eventueel een kopie die je lamineert, dan kan de kaart tegen een beetje
natte aarde. De leerling kan aan de slag gaan.
De kaartenbak is vanaf vandaag te reserveren. Tot de zomer van 2022 is het kosteloos.
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SPELENDERWIJS OVER GROENTEN, FRUIT EN SMAAK
Voor de onderbouw leent het CNME het ‘groente- en fruitspel’ en
het ‘smaakspel’ uit.
Twee doosjes elk met rond de 70 kaarten.
•

•

Het groente- en fruitspel heeft kaarten met bekende en
minder bekende fruit- en groentesoorten. Voor de
leerkracht zijn er kaarten met daarop tips hoe je ze kunt
gebruiken in de groep. De kaarten, die makkelijk in de hand zijn te houden, vormen een
visueel hulpmiddel om met de jonge leerling een gesprekje aan te gaan.
Het smaakspel lokt gesprekjes uit over o.a. smaak, herkomst, gebruik. Ook bij deze
kaarten, tips en aanwijzingen hoe je ze kunt gebruiken in de groep.

Beide doosjes zitten samen in een leskist met als titel: Spelenderwijs over groenten, fruit en
smaak.
Het nieuwe materiaal is vanaf vandaag te reserveren. Tot zomer van 2022 is het kosteloos.

GROENE SCHOOLPLEINEN
De scholen in de gemeente Hellendoorn die hun schoolplein
vergroenen /vergroend hebben, hebben wellicht baat bij het
volgende aanbod:
• 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 materialen voor het
educatieve gebruik of een cursus voor ouders of docenten. Het fonds is bedoeld voor
scholen die al een groen schoolplein hebben.
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.

VERNIEUWDE/NIEUWE MATERIALEN
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Tijdens de lockdown hebben we onze tijd goed besteed: De volgende vernieuwde/nieuwe
projecten/leskisten/ lesbrieven staan op stapel of zijn beschikbaar
• Spelenderwijs over groenten, fruit en smaak (direct te reserveren via cnmehellendoorn@gmail.com

• Zwerfafval met Tijmen Sising (direct te reserveren via cnmehellendoorn@gmail.com
• Van Afval naar Grondstof (beschikbaar ± begin maart)
• De vernieuwde vogelleskist (beschikbaar ± begin februari)
• Het stoepplantjesproject (beschikbaar ± begin april)
• Leskist Bodemdiertjes (beschikbaar ± begin april)
• Leskist Levenscyclus (beschikbaar ± begin april)
• Bijengastdocent
•

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

