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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 25 maart verwachten.
Hierbij speciale aandacht voor:
Het kikkerdril wordt in maart of april geleverd. Het moment waarop de kikkers eitjes
leggen, is afhankelijk von de buitentemperatuur. De scholen die 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.
FLORALIA 2022
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.
In de bijlage vind je een brief met verdere informatie.
De inschrijvingstermijn sluit donderdag 24 maart 2022.
Vrijdag 8 april 2022 worden de plantjes door ons op school bezorgd en op vrijdag 17 juni
2022 komt een jury de plantjes beoordelen.
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BIJENLES EN GRATIS BLOEMENZAAD VOOR BASISSCHOLEN
Het is bijna lente! De krokussen en narcissen bloeien al volop komen al
volop en de bijtjes worden binnenkort weer actief. Wil je in de klas
aandacht besteden aan bijen? Boek dan een les van een bijengastdocent.
De docent kan de klas op een leuke manier vertellen hoe belangrijk het
beestje is, bijvoorbeeld voor het bestuiven van planten die wij graag eten
zoals aardbeien en appels. Samen kunnen we de bijen helpen! De
bijengastles is geschikt voor groep 1 t/m 8. Geef je les in groep 7/8 en
heb je een hoekje over op jouw schoolplein? Vraag dan het speciale
bloemenmengsel aan! De bijen zullen je dankbaar zijn en de leerlingen kunnen de vliegende
bezoekers eens goed bekijken. Aanvragen van bloemenzaad kan tot 1 april (op=op).Kijk voor meer
informatie en aanmelden HIER.

DE NATIONALE BUITENLESDAG 5 APRIL 2022
Buitenles is gezond: de frisse lucht, beweging en natuur
nodigt uit tot creativiteit.
De organisatie van de Nationale Buitenlesdag heeft allerlei
activiteiten ontwikkeld en lesmateriaal in de aanbieding.
Kijk HIER voor meer informatie.
BUITENLES STOEPPLANTJES
Dit jaar heeft het CNME een project ontwikkeld met stoepplantjes in de
hoofdrol. De materiaalzending bestaat uit het kleurboek ‘Stoepplantjes’, 10
plantenprikkers en een doosje met 40 stoepkrijtjes. Via de downloadpagina
op onze website is de handleiding met daarin lesideeën voor elke groep te
downloaden.
Het project kost € 7,50 maar je mag het materiaal houden.

DE VOORSTELLING VOOR LEERLINGEN: VOORKOM
ZWERFAFVAL
De trashpacker Tijmen Sissing gaf 7 en 8 maart op zes basisscholen in onze gemeente een les over
zwerfafval. We horen enthousiaste verhalen van de leerkrachten en
leerlingen. Dit is een van de reacties: “Een geweldig inspirerend uur, waarin
Tijmen de kinderen meeneemt, hen leert dat de wereld ons gezamenlijke
huis is waarvoor we met elkaar goed moeten zorgen.”
Tijmen begon als toerist in Azië het afval op de stranden op te rapen, en
nu is het een wereldwijde beweging. Een backpacker die trashpacker werd:
een boeiend verhaal, met overdracht van kennis, reflexje naar het eigen
gedrag door de leerlingen, verteld met beelden en korte filmpjes. Het motiveert schoolkinderen om
komende week in eigen omgeving aan de slag te gaan.
We gaan het bezoek van Tijmen evalueren met de gemeente en bekijken of we een dergelijke
voorstelling volgend jaar weer mogen aanbieden.
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DRIE NIEUWE LESKISTEN
LESKIST VAN AFVAL TOT GRONDSTOF
A Het CNME sluit bij de trashpacker aan met de nieuwe leskist
‘Van afval tot grondstof’. Deze leskist voor de bovenbouw
heeft na een inleidende activiteit 6 keuze opdrachten. Aan de
hand van foto’s van spullen die niet meer gebruikt worden
proberen ze te voorkomen dat het restafval wordt, ze maken
een wormenhotel, maken een plan voor minder schoolafval,
stellen een kledingset samen van gebruikte kleding, ontwerpen
gebruiksvoorwerpen van afval en denken na over de school van
de toekomst.
LESKIST LEVENSCYCLUS
Op verzoek van coördinatoren heeft het CNME aanschouwelijk materiaal aangeschaft rond de
levenscyclus van verschillende dieren. In aparte bakjes vind je steeds vier levensfasen, waar
mogelijk op ware grootte.
Dit van negen verschillende dieren, natuurlijk de kikker en de
vlinder, maar ook van minder bekende dieren als de
regenworm, de libelle en de mug. Bij elk dier is een
informatieblad met aanvullende afbeeldingen en weetjes.
Via een uitgever kregen wij nog talige werkbladen rond de
dieren, een goede aanvulling. De leskist biedt daardoor
aanvullende mogelijkheden voor zowel de onderbouw als de
middenbouw.
LESKIST BUITENBEESTJES
Nieuw is ook de leskist buitenbeestjes. In deze kist vind je
de leerkrachtmap met aanwijzingen om de kinderen
bodemdiertjes en andere insecten te laten zoeken.
Loeppotjes, schaaltjes en een aantal verzamelbakken zodat
de diertjes ook in de klas geobserveerd kunnen worden.
Daarnaast is er per diertje korte informatie op
gelamineerde vellen. Je vindt er ook vragen die je kunt
stellen zodat de kinderen beter gaan kijken. Dit op niveau
van de onderbouwleerling.
Voor verdieping is er een serie van 9 boeken toegevoegd, samen met werkbladen, waardoor de kist
ook goed ingezet kan worden in de middenbouw
Alle drie kisten zijn tot de zomervakantie kosteloos te leen. Daarna geldt het uitleentarief.
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WATERTAPPUNT JOIN THE PIPE
Om het gebruik van kraanwater en het hergebruik van drinkflesjes te
promoten heeft het CNME samen met andere Hellendoornse organisaties
geijverd voor de plaatsing van een watertappunt van Join the Pipe.
Op dinsdag 22 maart 2022 om 15.30 uur wordt het tappunt officieel in
gebruik genomen. Tijdens die bijeenkomst zal wethouder Nijhof het
infobord onthullen. Kinderen uit groep zeven en acht van de basisschool de Rietslenke zullen als
eerste van de tap gebruik maken én nog een bijdrage leveren.
Daarna zal iedereen de kans krijgen om het verse en gezonde drinkwater op milieuvriendelijke
wijze te tappen.
BELEEF DE LENTE
De camera's in de nesten van de Vogelbescherming staan weer aan. De
bosuil heeft al één ei gelegd! Volg de vogels live in de klas. Maak gebruik
van het gratis lesmateriaal en filmpjes.

JEUGDNATUURCLUB SALLANDSE HEUVELRUG
13 april 2022: Nature Experience (Natuurmuseum Holterberg)
Ga met een ranger van het Natuurmuseum mee naar het Bos van Daantje Das voor een spannende
Nature Experience tocht. Met een schepnet naar de salamandervijver. Zijn er muizen in de val
gelopen, kun je een worm horen lopen? Durf jij een uilenbraakbal uit te pluizen? Allemaal spannende
verhalen. Kom het beleven in het Bos van Daantje Das, boven op de Holterberg.
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