
ULEPOST  

Nieuwsbrief  Natuur-  en milieueducatie  
voor het Basisonderwijs in de gemeente 
Deventer; Uitgave van Stichting De Ulebelt Nr  11 - 
maart 2010 (verschijnt elke 2 maanden)
Redactie: Maike Nelissen
 

Boomfeestdag 2010
Woensdag 17 maart 

doen leerlingen van Vrije 
School De Kleine Johannes 
en Basisschool De Zonnewij-
zer mee aan de viering van 
de landelijke Boomfeest-
dag. Na het planten van de 
bomen bij het nieuwe informatiehuisje op 
Steenbrugge gaan zij leuke opdrachten en edu-
catieve spellen doen, onder deskundige begelei-
ding van Deventer Bomenstichting, het IVN, de 
gemeente Deventer, Stichting Natuur Anders, 
Vogelwerkgroep “IJsselstreek” en De Ulebelt. 
Samen met Cambio zal bijzondere aandacht 
worden besteed aan zwerfvuil in de zgn “spie-
gels” onder de bomen. Van iedere school zullen 
aan het eind van de ochtend de beste boomken-
ners van het jaar worden bepaald. Deze zullen 
beloond worden met een certificaat “Boomken-
ner van het jaar”.

De Ulebelt en de Deventer Bomenstich-
ting organiseren deze dag in samenwerking met 
de gemeente Deventer. Dit jaar wordt in Neder-
land de Nationale Boomfeestdag gevierd rondom 
het thema “Bomen maken onze Buurt”. De 
Boomfeestdag wordt geopend door wethouder 
Gerrit Berkelder en Pieter Parmentier van de 
Deventer Bomenstichting. Prins Franken vertelt 
over hoe wijken verrijzen en bomen moeten 
wijken, maar ook weer geplant worden. Nadien 
worden er bomen gepoot bij.

Sleutel eerste energieke school 
Kinderen van Openbare Basisschool De 

Sleutel in Schalkhaar onderzochten begin dit 
jaar in teams het thema energie en binnenkli-
maat op hun school en bedachten wat er kan 
verbeteren. Vol enthousiasme plaatsten zij me-
ters in de lokalen, om energieverbruik en CO2-
uitstoot te meten. Ook gingen zij in gesprek met 
directeur 'juf Rina' Kloezen, om te horen hoe de 
school denkt over energieverbruik.  Ter afron-
ding van het project hielden de leerlingen een 

energieke presentatie op het digibord, in bijzijn 
van De Ulebelt en de gemeente.

Sommigen leerlingen konden niet wach-
ten om overal het licht uit te doen in lege loka-
len. Samen met de leerkracht gaan de leerlin-
gen één of enkele eenvoudige aanpassingen 
doen in school. Daarnaast worden hun tips mee-
genomen in een Energie- en Binnenmilieu Advies 
(EBA) dat voor het schoolgebouw is opgesteld 
om inzicht te krijgen in mogelijke verbeterin-

gen.  Inmiddels hangt de hele school vol posters 
en deurhangers, die aandacht vragen voor zuinig 
omgaan met energie en zorgen voor een goed 
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binnenklimaat. De Sleutel mag zich met recht 
de eerste Energieke School van Deventer noe-
men. 

Doe-het-zelf-les kinderboerderij
Een nieuw product is in ontwikkeling bij De Ule-
belt: een doe-het-zelfles op de kinderboerderij 
(een wens van leerkrachten die werd geuit in 
het behoefteonderzoek van 2009). Hierbij kan 
een leerkracht met behulp van voorbeeldlesma-
teriaal van De Ulebelt, zelf een les komen ver-
zorgen op de kinderboerderij. Met een voorbe-
reidende les in de klas. Op deze manier hopen 
wij nog veel meer klassen de kans te geven om 
naar de kinderboerderij te komen. En natuurlijk 
kan een doe-het-zelf-les prima gecombineerd 
worden met de speelplaatsen op ons terrein! 
Om de les een goede invulling te geven, onder-
zoekt op dit moment Aniek Stegeman van De 
Ulebelt hoe leerkrachten hier over denken. In 
de bijlage van deze Ulepost vindt u een vragen-
lijst, met het verzoek deze in te vullen en aan 
ons op te sturen (per mail). Alvast vriendelijk 
bedankt! Zodra de doe-het-zelfles beschikbaar 
komt en te reserveren is, laten we dat weten!

100 kinderen met groene vingers

Vanaf dit voorjaar gaat het gebeuren: er komen 
schooltuintjes in het Gooikerspark, vlakbij De 
Ulebelt! Dankzij de tomeloze inzet van een 
groep natuurouders van l'Ambienteschool aan 
het Andriessenplein en in samenwerking met de 
Ulebelt en de Wijkaanpak, is er grond beschik-
baar gekomen om een schooltuinencomplex te 
realiseren. Hier kunnen meerdere klassen gaan 
tuinieren in een jaarrond programma met weke-
lijkse lessen, begeleid vanuit De Ulebelt.Dit eer-
ste jaar gaan zo'n 100 kinderen van l'Ambiente 
zaaien, wieden en oogsten. Voor volgende jaren 
willen we gaan uitbreiden met meer 
scholen/klassen.

Ook interesse in schooltuinwerk? Neem 
contact op met de Ulebelt om de mogelijkheden 
door te spreken! Voor wie zich alvast wil verdie-
pen in tuinplannen: 'Meester 
Bert' heeft een nieuw boek 
uitgebracht, over tuinieren 
van maand tot maand in je 
eigen tuin. Heel praktisch ge-
schreven, makkelijk toepas-
baar in je klas!
“Op ontdekkingstocht door je 
tuin”; Bert Ydema en Yvonne 
de Munck; uitgeverij Kosmos.

Vlinderles bij Ulebelt
Deze buitenles voor groep 5-6 vindt plaats in de 
vlindertuin van De Ulebelt. De leerlingen bestu-
deren vlinders aan de hand van een werkboekje. 
Ze bekijken de lichaamsbouw, onderzoeken of 
het goed vlinderweer is en gaan op zoek naar 
voedsel voor vlinders 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.   

De vlinderles is een doe-het-zelfles; die 
de leerkracht uitvoert in de vlindertuin van De 
Ulebelt. De Ulebelt zorgt voor het benodigde 
materiaal. Leerkrachten die liever gebruik wil-
len maken van een van de educatieve medewer-
kers van De Ulebelt om de les te verzorgen, 
kunnen dit aangeven. Interesse? Boeken kan 
vanaf nu op de digitale NME-gids. Zijn alle data 
volgeboekt? In overleg kan een andere datum 
worden vastgelegd!
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Regentonnenactie ook voor school 
De kortingsactie voor regentonnen wordt op-
nieuw gestart! De gemeente Deventer stimu-
leert het afkoppelen van regenwater en geeft 
subsidie op een regenton. Er zijn allerlei types 
regentonnen met korting te bestellen. Hiermee 
wordt de hoeveelheid schoon regenwater in het 
riool verminderd en het verbruik van schoon 
drinkwater in de tuin neemt ook af. Iets voor uw 
schooltuin? Met het regenwater kunnen de tuin 
en de planten worden begoten. De regentonnen 
en aansluitmaterialen kunnen worden besteld 
bij De Ulebelt, via info@ulebelt.nl
Regenwater is ook op creatieve manieren in te 
zetten in de tuin. Op zaterdag 27 april wordt er 
een cursus gegeven over water in de tuin. Tijd-
stip van 09.30 – 12.00 uur, kosten € 5,-, voor 
Vrienden van de Ulebelt is het gratis! Opgeven 
bij info@ulebelt.nl.
 

 

Vogels op school 
Vogels maken blij, 

vogels horen er gewoon bij. 
In de tuin, in park en plant-
soen, maar ook op het 
schoolplein! Als vogels ont-
breken, moeten we ons zor-
gen maken. Want vogels 
vertellen over hoe gezond 
en vitaal onze leefomgeving 
is. Met de klas iets doen voor de vogels rondom 
de school? Vogels op School is een lespakket 
voor groep 5-6-7 waarmee je als klas de vogels 

een handje helpt. Het lespakket is ontwikkeld 
door Wildzoekers.

Vogels op School is een beproefd lespak-
ket waar eerder al 9.000 schoolklassen mee 
werkten. Het vormt een prachtige aanvulling op 
bestaande methoden en laat kinderen al doende 
leren. De directe omgeving van de school profi-
teert daar ook nog eens van: die wordt aantrek-
kelijker voor vogels én voor mensen! Vogels op 
School biedt lesideeën en een handleiding om in 
de winter én het voorjaar mee bezig te zijn.
Het basispakket kost €15 en bestaat o.a. uit een 
map met 12 lesbrieven en een duidelijke hand-
leiding voor docenten, een poster voor in de 
klas, vogelstickers voor de ramen en zoekkaar-
ten. Het ‘extra grote’ pakket kost €25 bestaat 
bevat bovendien nog een nestkast-bouwpakket 
en een flink voedervetblok voor de vogels.

De webpagina’s van Vogels op School 
vind je op wildzoekers.nl/vogelsopschool. Leer-
krachten vinden hier bovendien tal van online 
extra’s bij het lesmateriaal: Live meekijken in 
de nesten van broedende vogels. Voorspellen 
wanneer een nest uitvliegt. De webquest van 
Roodstaartje.
Eerst een keer het lesmateriaal bekijken? Bij De 
Ulebelt ligt een exemplaar ter inzage!

Junior Vogelcursus
Jonge voge-
laars in de 
dop in de 
klas? Mis-
schien  een 
goed moment 
om de junior 
vogelcursus 
onder de aan-
dacht te bren-
gen!  Een cur-
sus om veel te 
leren over vo-
gels, voor kin-
deren van 10-
14 jaar.

https://server.ulebelt.nl/owa/redir.aspx?C=595e57f5e292469a8054fb32b8ab86e5&URL=mailto%3Ainfo@ulebelt.nl
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Onderdelen in de cursus: e leert een aantal vo-
gels herkennen aan hun uiterlijk, gedrag en mis-
schien zelfs wel… aan hun geluid. Je komt er 
ook achter welke bijzondere vogels er in de 
buurt van Deventer voorkomen; en dat zal je 
verbazen! Waar blijven de zwaluwen eigenlijk in 
de winter? Wat is nou precies het verschil tussen 
een waterhoen en een meerkoet? Heb jij altijd 
al meer willen weten over vogels en hun leef-
wereld? Meld je dan voor 11 maart aan! Voor 
meer informatie juniorvogelcursus@hotmail.com
Mark Hoksberg van de Vogelwerkgroep IJssel-
streek
Locatie: De Ulebelt; 6x do-avond & 1x wo-avond 
+ 5x zo-ochtend & 1x paasmaandag

Nieuws van de Kinderboerderij
Het is misschien al opgevallen dat er nog 

geen lammetjes te zien zijn bij de kinderboer-
derij. De eerste lammeren zijn al wel geboren, 
maar blijven nog een tijd afgezonderd van pu-
bliek. Geiten en schapen kunnen de Q-koorts 
bacterie bij zich dragen. Die kans is op De Ule-
belt erg klein aangezien de dieren zijn gevacci-
neerd, maar niet helemaal uitgesloten. De uit-
scheiding van Q-koorts bacteriën bij besmette 
dieren vindt in grote hoeveelheden plaats via de 
placenta en het vruchtwater. Omdat mensen 
ziek kunnen worden van de Q-koorts bacterie 
heeft de overheid besloten dat het aflammeren 
in een voor publiek afgesloten ruimte moet 
plaats hebben om de verspreidingsmogelijkhe-
den van de bacterie te beperken, ongeacht of 
ze nu wel of niet zijn gevaccineerd. Het aflam-
meren moet gebeuren in een ruimte die niet 
toegankelijk is voor publiek. Daarom hebben we 
in de kapschuur een aparte, tijdelijke voorzie-
ning voor het aflammeren gebouwd.

De schapen en geiten op De Ulebelt zijn 
medio 2009 allemaal onderzocht op Q-koorts. 
Bij geen van de dieren is toen Q-koorts aange-
troffen. Nu is een dergelijke test altijd een mo-
mentopname en daarom zijn alle geiten en 
schapen op De Ulebelt begin 2010 ook gevacci-
neerd.

Met deze maatregelen is De Ulebelt van 
mening dat de eventuele risico's voor bezoeken-
de klassen zo klein mogelijk zijn,en uiteraard 
zijn alle andere dieren van de kinderboerderij 
wel te bezoeken! Vanaf het jonge Dierenfeest 
op 5 april zijn alle lammetjes oud genoeg om 
kraamvisite te ontvangen.

Verder komt er op korte termijn een 
nieuwe konijnenknuffelruimte op de Kinder-
boerderij, waardoor nog veel meer kinderen van 

het directe contact met konijnen kunnen genie-
ten. Deze konijnenknuffel is mogelijk gemaakt 
doordat De Ulebelt in de Goede-Doelenactie van 
de Telefoongids/GoudenGids een financiële bij-
drage heeft ontvangen, met dank aan alle men-
sen die hiervoor een steunbetuiging instuurden! 
Fantastisch!

Bomen schoolkrant
De jaarlijkse schoolkrant van de KNNV, vereni-
ging voor veldbiologie, staat dit jaar geheel in 
het teken van bomen. Onder de titel “Lang leve 
het bos” is een informatief krantje samenge-
steld met leuke opdrachten, puzzels, zoekkaart 
voor boomsoorten en achtergrondinformatie. 
Tegen geringe prijs te bestellen via De Ulebelt 
(50ct per stuk), stuur een mailtje aan m.nelis-
sen@ulebelt.nl De schoolkrant Bomen is geschikt 
als voorbereiding op een bosbezoek of om te 
struinen door een van de parken in Deventer. En 
natuurlijk prima te combineren met één van de 
leskisten van De Ulebelt, zoals Verhalen in Bo-
menland, Een boom er is meer dan er staat of 
Bomen. Al deze leskisten zijn te reserveren via 
de digitale nme-gids en hier is ook meer info te 
vinden over de inhoud van de kisten.

mailto:m.nelissen@ulebelt.nl
mailto:m.nelissen@ulebelt.nl


Materialenzending Kruid en onkruid
De eerstvolgende materialenzending, 

'Kruid en onkruid' zal rond 7 april worden uitge-
leverd aan de scholen die deze zending gereser-
veerd hebben. 

Veel keukenkruiden, zoals peterselie en 
bieslook kun je prima zelf kweken in potten of 
in de (school)tuin. Ze geven smaak en geur aan 
het eten en zijn meestal erg gezond. Er zijn ook 
veel kruiden die gewoon in de vrije natuur 
groeien. Bijvoorbeeld brandnetel en zuring vin-
den we meestal maar onkruid.Wanneer deze 
planten in de tuin groeien, halen we ze zo snel 
mogelijk uit de grond. Toch zijn ook deze krui-
den gezond om te eten. Met de materialen uit 
dit pakket kun je reuk- en smaakspelletjes doen 
of de leerlingen zelf laten ontdekken hoe de 
kruiden toegepast kunnen worden. 

Later dit voorjaar volgt nog de materia-
lenzending 'Vlinders in de klas'. Voor beide zen-
dingen geldt dat opgave niet meer mogelijk is. 
Voor het schooljaar 2010-2011 staan weer nieu-
we onderwerpen gepland voor de materialen-
zendingen.

Agenda
17 maart Boomfeestdag (locatie Steenbrugge)

5 april Jonge Dierenfeest De Ulebelt
21 april Workshop veldwerk leerkrachten bij De 
Ulebelt; incl. rondleiding terrein; 14-17 uur (uit-
nodiging volgt nog per post)
27 april Watercursus bij De Ulebelt

Colofon
De Ulepost is een Nieuwsbrief over het aanbod 
natuur- en milieu-educatie (NME) van De Ule-
belt, en verschijnt zes keer per jaar. De Ulepost 
bevat actueel nieuws voor het onderwijs, tips, 
oproepen etc. Kopij vanuit de scholen is van 
harte welkom! 
De Nieuwsbrief gaat naar alle NME-coördinato-
ren van de basisscholen in Deventer en daar-
naast naar geïnteresseerden. Aanmelden voor 
een abonnement kan via de coördinator Educa-
tie Maike Nelissen: m.nelissen@ulebelt.nl of te-
lefonisch.
Voor vragen over NME of lesmateriaal, kunt u 
contact opnemen met de educatiewerker bij De 
Ulebelt; Maike Nelissen (tel 0570-653437). De 
volgende Ulepost verschijnt april 2010.

Stichting De Ulebelt
Maatmansweg 3, 7425 NC Deventer

www.ulebelt.nl
tel 0570-653437

mailto:m.nelissen@ulebelt.nl
http://www.ulebelt.nl/
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