Datum: 10-03-2022
Aan: De leerkrachten van groep 5 en 6.
Betreft: Schoolfloralia
Beste leerkracht,
Wij nodigen je uit deel te nemen aan de schoolfloralia,
georganiseerd door CNME Hellendoorn.
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.
Wij hebben een paar regels zoals:
1. Per school kunnen in principe maximaal twee groepen met in totaal een maximum van 50
leerlingen ingeschreven worden.
2. Wij leveren kleine pelargoniumplanten.
3. De kinderen kunnen de plantjes thuis verzorgen, maar je
kunt er ook voor kiezen de plantjes op school op te
kweken.
Op vrijdag 17 juni 2022 komt een jury de plantjes
beoordelen. Aan de hand van de jurering worden de prijzen
verdeeld.
De jongens en meisjes die de twee mooiste
planten hebben opgekweekt krijgen een medaille.
Na de jurering vindt de prijsuitreiking plaats op school, dit
vanwege de nog steeds rondgaande Corona.
De plantjes kosten € 1,35 per stuk. Iedere leerling ontvangt
een kleine pelargoniumplant in een potje met een steeketiket.
Daarnaast kan het volgende materiaal van de
CNMEhellendoorn-website gedownload worden:
(Het benodigde wachtwoord is CNME1718!)
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Achtergrondinformatie :
1. een pelargoniumboekje voor de leerlingen
2. verschillende woordzoekers
3. verzorgingstips.
4. tevens worden er twee gratis plantjes per school geleverd als reserve.
Wanneer je besluit dit jaar mee te doen, reserveer dan bij voorkeur het aantal planten via het
reserveringssysteem met je eigen schoolcode. (uiterlijk 24maart 2022).
Vervolgens worden de plantjes bij de firma Odink in Nijverdal besteld.
Inzendingen na 24 maart kunnen we daarom niet meer in behandeling nemen.

Vrijdag 8 april 2022 worden de plantjes door ons op school bezorgd.
Met vriendelijke groeten,
Het CNME-team
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