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Nieuwe aanbod 2010-2011
Vanaf 25 mei is het nieuwe educatieve 
aanbod voor het schooljaar 2010-2011 
online en kunnen scholen reserveren. In 
het aanbod zijn diverse nieuwe produc-
ten opgenomen. Alle scholen ontvangen 
ook per post een brief met uitleg over 
het digitale uitleensysteem en de inlog-
gegevens. De handleiding voor het ge-
bruik van de digitale gids is overigens ook 
op de website van De Ulebelt te vinden, 
onder het tabblad nme-gids.

Vlinderlessen buiten groep 5-6
Deze buitenles vindt plaats op het terrein 
van De Ulebelt, in en om de vlindertuin 
van De Ulebelt. De leerlingen bestude-

ren vlinders aan de hand van een werk-
boekje. Ze bekijken de lichaamsbouw, 
onderzoeken of het goed vlinderweer is 
en gaan op zoek naar voedsel voor vlin-
ders en rupsen. Als er weinig vlinders te 
zien zijn gaan de leerlingen ook op zoek 
naar andere beestjes en bekijken ze een 
nectarbloem van dichtbij.   
Er is deze maanden nog plek voor deze  
buitenlessen, kijk hiervoor in de digitale 
nme-gids.

Koolwitjes in de klas
De materialenzending vlinders gaat de 
eerste week van juni naar de scholen di 
dit besteld hebben. Naast een doosje 
met poppen en eitjes, ontvangen de leer-
krachten een -geheel vernieuwde- 
handeiding en een vlinderkast in bruik-
leen. De voortplantingscyclus van het 
koolwitje, een alledaagse vlindersoort, is 
kort; waardoor de klas de kans heeft om 
het hele proces van ei via rups en pop tot 
vlinder te zien: een bijzondere ervaring. 
Verzorging van de  diertjes is relatief 
eenvoudig: vers water en elke dag een 
koolblaadje. Zodra de vlinders zijn uitge-
komen, wordt het tijd om ze vrij te laat. 
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Ook dat is vaak een bijzonder moment 
voor kinderen. 
Deze materialenzending staat elk jaar in 
het aanbod, inschrijven vanaf 25 mei.

Imkerlessen met 450 kinderen
Vanaf maandag 10 mei beginnen 

de imkerlessen weer: buitenlessen op het 
terrein van De Ulebelt, onder leiding van 
een imker van de Deventer Imkervereni-
ging. Zo'n 450 kinderen krijgen dit voor-
jaar de kans om een kijkje te nemen in 
de bijenkasten, leren daar van alles over 
het leven in een bijenvolk en het opvan-
gen van de honing. Een klein onderzoekje 
in de tuin bij bloemen en het zelf rollen 
van een kaars van bijenwas hoort ook bij 
deze les. Ter voorbereiding krijgen leer-
krachten een leskist in de klas, met daar-
in materialen om de groep te introduce-
ren op het onderwerp.
De Ulebelt heeft de imkerlessen dit jaar 
volledig herzien. Voor het volgende 
schooljaar is er plek voor 20 klassen.

Schooltuinen van start!
De eerste tuinlessen zijn van start 

gegaan bij de Stichting Schooltuinen De-
venter! Vier groepen (midden- en boven-
bouw) van l'Ambiente Andriessenplein be-
gonnen half april met het zaaiklaar ma-
ken van hun tuintjes. Alle onkruid eruit, 
even goed omwoelen, slaplantje, aardap-
pels en uien erin. De kinderen straalden 
van trots. Elke groep komt wekelijks naar 
de schooltuinen voor een tuinles, in de 
klas zijn er vaak voorbereidende activi-
teiten. Dit jaar 2010 is nog een pilotjaar 

voor de schooltuinen, bij succes en vol-
doende interesse bij andere scholen kun-
nen volgend jaar meer groepen deelne-
men.

Stichting Schooltuinen Deventer is 
een initiatief van enkele enthousiaste en 
zeer betrokken (natuur-)ouders van l'Am-
biente, die het via de Wijkaanpak voor 
elkaar hebben gekregen om in het Gooi-
kerspark te mogen starten met een 
schooltuinencomplex. De Ulebelt is bij 
dit project nauw betrokken vanwege 
haar deskundigheid op dit gebied en voor 
advies bij het educatieve traject, de 
tuinlessen.

Sarah komt naar Deventer
Het project Sarah's Wereld, voor 

groep 7-8, is een leskoffer over duurzame 
ontwikkeling, waarbij kinderen op reis 
gaan om te ontdekken hoeveel beslag 
producten leggen op de draagkracht van 
de aarde.  De Ulebelt is aan het onder-
zoeken of er mogelijkheden zijn om in 
het najaar een workshop voor leerkrach-
ten aan te bieden, waarin de leskist goed 
toegelicht wordt en alle lesonderdelen 
langsgelopen worden. Tegeljikertijd 
biedt De Ulebelt dan de mogelijkheid een 
gastdocent in te huren die een deel van 
het lesprogramma kan overnemen van de 
leerkracht. Dit is en aanpak die we heb-
ben afgekeken van collega-centra elders 
in het land en waarvan wij denken dat 
het de inzet van deze goede en leerzame 
leskist ten goede komt. Bij het verschij-
nen van deze Ulepost is nog niet bekend 
of de workshop door kan gaan, zodra dit 
wel het egval is laten we dit onmiddellijk 
weten en zal er een opgavemogelijkheid 
zijn in de digitale NME-gids.

Terrein Ulebelt bloeit op
Het jaar 2009 stond voor De Ule-

belt in het teken van herinrichting: het 
terrein leek wel een grote bouwput. In-
middels nadert de heririchting zijn einde, 
de laatste hand wordt nog gelegd aan 
amfitheater en de bloementuinen, maar 
het algemene beeld is al veelbelovend. 
De thematuinen zijn langzaam vorm aan 
het krijgen, komen in bloei en geven vol-



op aanleiding voor leuke educatieve les-
sen buiten.

Natuurspeelplaats bijna klaar

De nieuwe natuurspeelplaats van 
De Ulebelt is bijna klaar, maar ondertus-
sen hebben al heel veel kinderen de weg 
naar deze uitdagende speelplek gevon-
den. Op zondag 30 mei zullen w de na-
tuurspeelplaats officeel openen. Die dag 
zal om 12 uur het naambord met de nieu-
we naam van de speelplek onthuld wor-
den door het kind dat deze naam be-
dacht heeft. De Ulebelt heeft via een 
prijsvraag kinderen opgeroepen om een 
leuke en passende naam voor de speel-
plek te verzinnen. We zijn benieuwd naar 
het resultaat!

Lentepad met Uil groot succes
Na een oproep voor klassen die 

wilden proeflopen met het nieuw lente-
pad van De Ulebelt, meldden zich maar 
liefst 17 groepen om deze natuurontdek-
tocht te lopen met de kleutergroep. Aan 
de hand van het verhaal van oehoe de 
Uil, een handpop die in een prachtige ui-
lenkast op De Ulebelt woont, konden kin-
deren opdrachten gaan doen die allemaal 
iets met de beleving van de lente te ma-

ken hebben. Jonge dieren, bolletjes en 
bloemen, nieuwe blaadjes aan de bo-
men: vol enthousiasme hebben de kleu-
ters zich hier op gestort . Het Lentepad 
is een doe-het-zelf-tocht voor leerkrach-
ten: De Ulebelt zorgt ervoor dat de ma-
terialen (opdrachten en borden)  klaar 
staan, de leerkracht voert de les zelf-
standig uit. Ter voorbereiding heeft de 
leerkracht van te voren al de handleiding 
en het verhaal van de Uil ontvangen.

Vanwege het succes van deze aan-
pak, bieden wij in de herfst de Herfst-
tocht aan op het terrein van De Ulebelt. 
Ook hier gaat het om een natuurontdek-
tocht voor kleuters, speciaal gericht op 
herfstverschijnselen.
Leerkrachten die graag met andere groe-
pen willen komen voor seizoenstochten, 
kunnen contact opnemen met De Ulebelt 
om de mogelijkheden te bespreken, er 
zijn immers meer buitenactiviteiten in 
ontwikkeling.

Veldwerk met de klas
Natuuronderwijs in de klas: hoe maken w 
het leuker? Veel leerkrachten blijken met 
deze vraag te zitten. De stap om naar 
buiten te gaan en daar onderwijs te ver-



zorgen is vaak nog groot, terwijl er volop 
mogelijkheden liggen en vrijwel elke 
schoolomgeving zich leent voor natuur-
lessen buiten. Om leerkrachten hiermee 
op weg t helpen, kan De Ulebelt leer-
krachten ondersteunen met advies op 
maat, suggesties voor lessen en hulpmid-
delen. Veel van de materialen zijn ook te 
leen bij De Ulebelt. Een andere mogelijk-
heid is om eerst eens een buitenles bij 
De Ulebelt te volgen, om die vervolgens 
zelf in de praktijk te brengen in de eigen 
schoolomgeving. 

't Is een zootje

De Ulebelt zet zich in voor duurzaamheid 
en het scheiden van afval voor hergebruik 
hoort daarbij. We vinden het belangrijk dat 
leerlingen al op de basisschool hier be-
wust mee bezig zijn. Gelukkig zijn in veel 
klassen afzonderlijke papierbakken en 
wordt wellicht ook glas en blik apart ver-
zameld. Echter, de gemeente Deventer 
biedt de scholen niet altijd de mogelijkheid 
om het afval gescheiden af te voeren en 
dan wordt alles weer in eenzelfde kliko 
gekieperd voor de afvalverbranding. Dit is 
niet (educatief) verantwoord en staat 
haaks op het gemeentelijk beleid omtrent 
afvalvermindering en de Duurzame Visie. 
Daarom wil De Ulebelt alle informatie hier-
over bijeen brengen zodat dit bij de ge-
meente aangekaart kan worden. Graag 
zouden we van de scholen het volgende 
willen weten:

1. elke afvalsoorten scheidt u?
2. Kan dit bij de afvalophalers geschei-

den worden aangeleverd?
3. Welke afspraken zijn hierover met de 

gemeente, Circulus, Sallcon of ande-
ren gemaakt?

4. Heeft uw school in het verleden hier al 
eens over geklaagd?

U kunt uw antwoorden naar m.van.zadel-
hof@ulebelt.nl mailen en dan zullen we u 
uiteraard over het verloop van deze kwa-
lijke zaak op de hoogte houden.

Agenda
25 mei: inschrijvingen digitale NME-gids 
weer mogelijk voor schooljaar 2010-2011
30 mei Dag van het Park; opening Na-
tuurspeelplaats Ulebelt

Oproep: leskisten controleren
Te vaak merken we bij de controle van  
leskisten dat materialen ontbreken. Dat  
kost ons altijd veel tijd om te bellen, na  
te vragen etc. Graag kisten weer com-
pleet afleveren, dat scheelt ook de scho-
len werk. Bedankt! De Ulebelt

Colofon
De Ulepost is een Nieuwsbrief 
over het aanbod natuur- en milieu-
educatie (NME) van De Ulebelt, en 
verschijnt zes keer per jaar. De 
Ulepost bevat actueel nieuws voor 
het onderwijs, tips, oproepen etc. 
Kopij vanuit de scholen is van har-
te welkom! 
De Nieuwsbrief gaat naar alle 
NME-coördinatoren van de basis-
scholen in Deventer en daarnaast 
naar geïnteresseerden. Aanmel-
den voor een abonnement kan via 
de Coördinator Educatie Maike 
Nelissen: m.nelissen@ulebelt.nl of 
telefonisch.
Voor vragen over NME of lesmate-
riaal, kunt u contact opnemen met 
de educatiewerker,  Maike Nelis-
sen (tel 0570-653437).

Stichting De Ulebelt
Maatmansweg 3, 7425 NC Deventer
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