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Jaargang 32 nr. 8, juni  2022 

 

Beste CNME-coördinator, leerkracht, 

In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor: 

 

HET CNME-AANBOD  
 

Geleende materialen  
Deze graag terugbrengen op of vóór donderdag 30 juni 2022. 

We kunnen ze dan controleren, voordat ze in het nieuwe schooljaar weer uitgeleend worden. 

 

Het aanbod voor het komende schooljaar 
Alle scholen hebben op 14 juni het digitale jaaraanbod 2022- 2023 ontvangen, en de eerste 

reserveringen zijn al geplaatst. Mocht het je ontgaan zijn: het is 

ook bij deze CNMEdedeling gevoegd.   

Ook graag bericht als volgend schooljaar er een wisseling is van 

CNME-coördinator.  

 

Vóór 16 september 2022 bestellen 
Eénmalige leveringen, zoals vlinders, kweekset champignons, 

aardbeien, mais enz. moeten vóór 16 september gereserveerd 

worden. Wij moeten deze namelijk weer landelijk bestellen. 

 

Voor scholen die nog geen vlinderkast hebben, en wel rupsen en 

poppen willen bestellen: na een opruiming in 

onze opslag zijn er bij het CNME zijn nog 

een aantal vlinderkasten beschikbaar.  

De kasten hebben aan drie kanten gaas en 

één zijkant heeft glas,  

Als een school geen vlinderkast meer heeft, of oude kast wil vervangen, 

het kan. Anders moeten wij er wegens ruimtegebrek er een andere 

bestemming voor zoeken.   

 

 

mailto:cnmehellendoorn@gmail.com
http://www.cnmehellendoorn.nl/
http://www.cnmehellendoorn.nl/educatie/


 
CNME Hellendoorn  p/a Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441 GS Nijverdal, 06 10 42 09 54 (donderdagmiddag 13.30 – 16.30 uur en 
donderdagmorgen op afspraak met uitzondering van de schoolvakanties) e-mail: cnmehellendoorn@gmail.com,   www.cnmehellendoorn.nl   

Een gastles aanvragen  
Bij een aantal leskisten/projecten is het mogelijke een gastles aan te vragen. Dit geldt o.a. voor: 

de leskist: ‘Fairtrade’  

de leskist ‘Duurzame energie van Zon, Wind en Aardwarmte’   

de leskist: ‘Egel’ 

Maar ook als je bij een andere kist een gastdocent wilt uitnodigen, neem contact op, wij gaan dan 

kijken of er iemand beschikbaar is. Doe dit wel ruim van tevoren.  
 

 

Thema kinderboekenweek  GI-GA-GROEN.    
De Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 5 t/m zondag 16 oktober en heeft als thema  

Gi-ga-groen.  

Dit groene thema van de Kinderboekenweek is voor 

Staatsbosbeheer en het CNME aanleiding om 

gezamenlijk een programma aan te bieden. In week van 

10 tot 14 oktober organiseren we bosochtenden met 

diverse groene opdrachten voor de groepen 4 en 5. 

Noteer het vast in de jaarplanning! In de volgende 

CNMEdedeling leest u hier meer over. 
 

 

Floralia  
Twee jaar kon de Floralia wedstrijd niet doorgaan. Dit jaar kozen we voor een wedstrijd die 

coronaproof was. En met succes, leerlingen van de groepen 5 en 6 van de basisscholen in de 

gemeente Hellendoorn hebben “groene vingers”, 

Vrijdag 17 juni kwam de jury op de scholen die 

meededen met de floraliawedstijd. Op alle scholen 

stonden de planten uitgestald. De jury was blij 

verrast dat de meeste plantjes flink waren 

gegroeid en zo mooi bloeiden. Sommigen hadden 

prachtige bloemen en in andere planten zaten veel 

knoppen en was dus een plant met veel potentie. Na 

beoordeling werden per school de twee winnende 

planten bekend gemaakt. De leerlingen die deze 

planten hadden opgekweekt, kregen een medaille.  

De leerkrachten verdienen een compliment omdat 

zij ondanks alle drukte hun kant van de organisatie prima hebben verzorgd. 

Het CNME bedankt alle leerkrachten, de juryleden mevrouw Hanneke van Schooten, de heer Peter 

Linnartz, de kinderen en de ouders voor hun bijdrage. Het was weer een zeer geslaagd ochtend. 
 

 

Aanbod van twee series natuurboeken  
Welkom in de wondere wereld van de kleine beestjes! Waarom zijn 

deze diertjes zo speciaal? Hoe worden ze geboren, wat eten ze? In 

deze serie vinden kinderen alle antwoorden. De boeken zijn 

geschikt om zélf te lezen in groep 4 en 5, en voor betere lezers in 

groep 3.  
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De uitgever Schoolsupport heeft twee series natuurboeken in de opruiming: € 40,- voor de 9 

boeken uit de serie ‘Kleine beestjes’ en voor dezelfde prijs ontvang je alle 14 delen uit de serie 

‘Dieren om ons heen’. De actie is geldig tot 14 juli.  

De serie ‘Dieren om ons heen’ klik hier 

De serie ‘Kleine beestjes’ klik hier  

 

Wecycle 2022 inzamelactie van kleine elektrische apparaten  
Recycle mee voor gratis muziekinstrumenten of boeken!  

Doe mee met onze Wecycle scholen inzamelactie, kies een beloning 

en een Wecycle certificaat!  

Verzamel met de kinderen minimaal 75 kleine apparaten die wij gaan 

recyclen om er weer nieuwe grondstoffen van te maken. In ruil mag 

de school uit de volgende opties een beloning kiezen: 

 Pakket met muziekinstrumenten in de klas 

 Karaokeset 

 7 leesboeken naar keuze uit uitgebreide lijst kinderboeken 

 Digitale camera  

Zijn dit er minder dan 75, dan ontvangt de school sowieso een mooi 

boek. 

De inzamelactie loopt van 5 september t/m medio november 2022. 

Meedoen aan de inzamelactie of andere vragen?   

Mail naar info@wecycle.nl voor meer informatie of ga naar de site  

Aanmelden kan tot 1 juli 2022 

De school ontvangt begin september twee (opgevouwen) stevige kartonnen inzameldozen en gratis 

actiemateriaal.  

 

De uitleen van opgezette dieren voor spreekbeurten 
Het afgelopen jaar is de vos drie keer uitgeleend voor een spreekbeurt. Ook roofvogels zijn door 

leerlingen geleend. Vaak komt een leerling aarzelend binnen om een dier te lenen. Wij vertellen wel 

eens iets over het dier of attenderen op een site waar informatie te vinden is. Bij het 

terugbrengen vertellen de kinderen vaak trots dat de spreekbeurt goed is ontvangen door 

klasgenoten.  

 

De wandelende takken  
De wandelende takken hebben bij het CNME een goed jaar gehad. Bijna alle eitjes zijn dit jaar 

uitgekomen.  

Wil je als school graag permanent wandelende 

takken? Laat het ons weten.  
 

Dit telt ook voor leerlingen die graag thuis voor 

takken willen zorgen. Wat de wandelende takken 

nodig hebben is een ruime bak, afgedekt met gaas of 

vitrage zodat ze niet ontsnappen. Daarnaast vragen 

ze om een goede verzorging en regelmatig vers blad. 

Belangstelling? Mail naar cnmehellendoorn@gmail.com  
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Gastlessen met een expert 

Komend schooljaar bieden we als CNME een aantal lessen aan. Steeds rond een leskist die de 

gastdocent zelf meeneemt en die dat daagdeel centraal staat.   

In het najaar bij de kist Pieter de Pier voor de onderbouw, in de winter bij ‘Energie uit zon, wind en 

aardwarmte’ voor de bovenbouw en in de lente bij ‘Bloemen drogen’ voor de middenbouw. In deze 

experimentele fase zijn de lessen kosteloos.  
 

We starten met de leskist ‘Pieter de Pier’, voor de 

groepen 1 en 2 (3). Het gaat bij deze les en de materialen 

in deze kist over het aandeel van de wormen bij de 

circulaire economie. Wat gebeurt er met groente, fruit 

en tuinafval? Eten wormen echt dat afval op? Een 

handpop zorgt voor de introductie en in wormenbakken 

kunnen kinderen het ondergrondse leven van de wormen 

observeren. Deze gastles wordt gegeven op 8 

dinsdagochtenden. Dus ook in maximaal 8 klassen.  

Een afspraak maken gaat via de CNME-mail.  

 

Open dag van het groene schoolplein.  
Geen strak betegeld plein, maar bomen, struiken en gras waar kinderen kunnen spelen. Basisschool 

de Es in Hellendoorn weet er inmiddels alles van. Van het ontwerpen van een groen plein, tot het 

aanleggen en de praktijk als het plein 

daadwerkelijk wordt gebuikt.  

 

Schoolbesturen, leerkrachten en ouders zijn 

woensdag 29 juni van 14.30 tot 16.30 welkom om 

een idee te krijgen hoe een groen plein eruit kan 

zien.  

Is je school op zoek naar informatie of inspiratie, 

benieuwd naar ervaringen, van het proces en de 

dagelijkse praktijk?  

Je bent welkom.  

 

Voor de agenda van komend schooljaar:  
Het coördinatoren overleg hebben we gepland op dinsdag 8 november en maandag 3 april.  
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