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Speciale Ulepost
Deze Ulepost verschijnt op de valreep van  
het schooljaar 2009-1010 met veel nieuws  
over het nieuwe educatieve aanbod voor  
het komende schooljaar. Het gehele aan-
bod aan leskisten, buitenlessen en materi-
aalzendingen, alsmede projecten en work-
shops komen aan bod: bewaar deze Ule-
post dus goed! Achterin een opsomming  
van alle producten, handig als checklist  
voor de bestellingen! 

Eerste les in amfitheater Ulebelt
Sinds dit voorjaar beschikt De Ulebelt over 
een prachtige buitenlocatie voor lessen: in 
het amfitheater kan gemakkelijke en hele 
klas plaatsnemen, voor een buitenles. De 
imkers mochten dit keer de spits afbijten, 
de eerste les in het amfitheater was een 
imkerles met groep 7. Het amfitheater ligt 
aan de achterkant van het gebouw en is 
speels vormgegeven met hergebruikt mate-
riaal, en prachtig mozaïek. Ook de intro-
ducties op de boerderijlessen vinden in-
middels plaats vanuit dit kleine amfithea-
ter! Ook prima geschikt voor picknick met 
de hele groep, even uitrusten of een verha-
lenverteller!

Groene Voetstappen
Een makkelijke manier om binnen school 
aandacht te vragen voor verkeer en duur-
zaamheid, is de landelijke campagne Groene 
Voetstappen. In de week van 13 t/m 17 sep-
tember gaan kinderen zo veel mogelijk te 
voet en per fiets naar school. Voor elke rit 
zonder auto, mag een groene voetstap-stic-
ker in het leerlingboekje geplakt worden. De 
verzamelde Groene Voetstappen worden in 
december aan de minister aangeboden tij-
dens de Kinderklimaattop. In 2009 deden 
96.000 kinderen in Nederland mee aan deze 
actie. De Ulebelt coördineert deze actie bin-
nen Deventer in overleg met de gemeente, 
en roept zoveel mogelijk scholen/groepen op 
om mee te doen. Meedoen is eenvoudig: 
meld je school of groep aan via de digitale 
NME-gids, onder de projecten, dan komt be-
gin september het actiepakket met posters, 
lessuggesties en de stickerboekjes voor de 
leerlingen op school bezorgd. Aanmelden 
voor 20 juli i.v.m. bestellingen van actiema-
teriaal!
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Digitale NME-gids
Het educatieve aanbod voor het schooljaar 
2010-2011 is al een aantal weken online en 
scholen kunnen hier rechtstreeks reserve-
ren. In het aanbod zijn diverse nieuwe pro-
ducten opgenomen. Alle scholen hebben al 
per post een brief met uitleg over het digi-
tale uitleensysteem en de inloggegevens 
ontvangen. De handleiding voor het gebruik 
van de digitale gids is overigens ook op de 
website van De Ulebelt te vinden, onder 
het tabblad nme-gids.

We ontvangen geregeld vragen over het ge-
bruik van de gids, hieronder de belangrijk-
ste FAQ's:
Ik ben de inloggegevens kwijt, wat nu?
Elke school heeft de inloggevens per post 
ontvangen. Deze gegevens zijn ook altijd 
op te vragen bij De Ulebelt, bel even met 
Maike Nelissen of Carla Pamboer (tel 
653437)

Ik kan geen producten reserveren, hoe kan  
dat?
Van belang is om aan de start van een 
nieuw schooljaar eerst alle schoolgegege-
vens te controleren en groepen aan te ma-
ken. Daarna kunnen producten gereser-
veerd worden.

Ik kan voor onze groepen 6 kunnen geen  
boerderijles reserveren, hoe kan dat?
Het is belangrijk dat elke groep en leer-
kracht apart wordt aangemaakt onder de 
schoolgegevens. Voor het gemak alle groe-
pen 6 met 75 leerlingen tegelijk aanmelden 
als 1 groep, geeft problemen bij de pro-
ducten waar een maximum-aantal leerlin-
gen voor vermeld staan,zoals de buitenles-
sen.

101 Groene Klaslokalen
Binnen het project 101 Groene Klaslokalen 
worden vanuit het Gelderse Netwerk NME 
twee inspiratiemiddagen georganiseerd in 
Harderwijk (13-10) en in Arnhem (29-9). Ook 
leerkrachten uit Deventer zijn hier welkom. 
De uitnodiging komt binnenkort per mail.
Het project 101 Groene Klaslokalen onder-
zoekt de mogelijkheden in gemeenten om 
buitenlokalen te gebruiken en hier activitei-
ten voor aan te bieden. Het gaat niet zozeer 
om de inrichting van buitenlokalen, alswel 
om de educatieve activiteiten buiten. De 
Ulebelt participeert in dit project vanuit De-
venter. We houden de scholen op de hoogte!

Smaakles workshop leerkrachten
Als het er zoet uitziet, smaakt 
het dan ook zoet? Proef je ver-
schil tussen de verschillende 
komkommers? Ruik je wat er in  
de potjes zit?
Zomaar een paar werkvormen 
die aan bod komen tijdens de 
workshop Smaaklessen voor leerkrachten. 
Vorig schooljaar met veel enthousiasme ont-
vangen door de deelnemers, heeft De Ule-
belt ook dit jaar een workshop Smaaklessen 
naar Deventer weten te halen. Op woensdag 
13 oktober van 14 tot 16 uur. Deelnemers 
aan de workshop krijgen ter plekke de 
Smaaklessenkist mee naar school, om te hou-
den en vooral veel te gaan gebruiken! Met de 
Smaaklessenkist heeft u lesmateriaal in han-
den voor alle groepen, om de leerlingen 
meer bewust te maken van de smaak van 
voedsel. Een succesvol project, waar leerlin-
gen veel plezier aan beleven. Voor leer-
krachten die inspiratie willen opdoen om de 
kist in te zetten op school, is de workshop 
zeer geschikt. Deelname is gratis, dus meld 
je aan via de NME-gids!
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OVER HET AANBOD 
SCHOOLJAAR 2010-2011:

Nieuwe leskist zintuigen 3-4
Tante Door's Buitenboek is een splinter-
nieuwe leskist voor de groepen 3-4 over 
het gebruik van de zintuigen in de 
schoolomgeving. Deze leskist is gemaakt 
volgens de concept-contextbenadering: 
kinderen zetten hun zintuigen in om buiten 
beter te leren waarnemen en op deze ma-
nier de relatie met hun omgeving verster-
ken. Aanleiding hiervoor zijn de ansicht-
kaarten van Tante Door, buurvrouw van de 
school. Zij gaat met de fiets op vakantie en 
stuurt de klas elke dag een kaartje. Elke 
dag gebruikt ze een ander zintuig om haar 
omgeving waar te nemen. Ze maakt hier-
van een vakantieplakboek, het zogenaam-
de buitenboek. Tante Door moedigt de kin-
deren aan ook in hun eigen omgeving te 
kijken, ruiken, luisteren, voelen en proe-
ven.

Thema afval
Over afval zijn verschillende leskisten te 
leen. Kleuters (t/m groep 3) gaan aan de 
slag met de kist Pieter de Pier en verdie-
pen zich in het onderscheid tussen natuur-
lijk afval (compost) en ander afval. De 
handpop Pieter de Pier speelt een centrale 
rol hierin.
De groepen 4 t/m 8 kunnen met de leskist 
Afval kennismaken met het onderwerp af-
val, de verschillende afvalfracties, afval-
scheiden en afval voorkomen. Het lespak-
ket Zwerfafval mooi niet is er voor alle 
groepen en gaat specifiek in op zwerfafval. 

De grotere kinderen kunnen met de leskist 
Bikkel van de Buurt. Met dit lespakket kun-
nen kinderen  een echte Bikkel van de Buurt 
worden, door actief aan de slag te gaan met 
zwerfafval en te bedenken hoe zij zelf 
zwerfafval kunnen voorkomen. Een Bikkel 
van de Buurt word je niet zomaar: een Bikkel 
is iemand die iets heel bijzonders doet, ie-
mand die van aanpakken weet, het is een 
echte doorzetter. Bikkels zorgen goed voor 
zichzelf, voor anderen en hun leefomgeving. 
Bikkels zijn trots op zichzelf! Kinderen ma-
ken via De Deventer Schoonfamilie kennis 
met alle aspecten van zwerfafval; bedenken 
hoe ze hun eigen omgeving schoon kunnen 
houden en houden een eigen opruimactie. In-
clusief een groot bordspel over zwerfafval.

Een bezoek aan de Milieustraat van Circulus 
is een ervaring die kinderen niet snel verge-
ten. Hier kunnen ze zelf zien hoeveel afval 
wordt afgeleverd op de Milieustraat, welke 
producten worden verwerkt tot nieuwe pro-
ducten en hoe de inzameling in zijn werk 
gaat. De Afvalexcursie  (groep 7-8) is gekop-
peld aan het lesprogramma Afvalluuuh.

Keuzekisten
Speciale aandacht voor een 
bijzonder concept leskisten: 
de Keuzekisten. Met Keuze-
kisten werken kinderen aan 
de ontwikkeling van het denken over waar-
den en oordelen om tot doordachte keuzes 
te komen. Bij een Keuzekist staat altijd een 
dilemma centraal, waar de kinderen met el-
kaar over in discussie gaan. Ze ontdekken 
wat ze zelf vinden over het gestelde pro-
bleem, hoe anderen erover denken en wat je 
er nog meer over zou kunnen vinden. Met el-
kaar zoeken ze naar oplossingen. Elke Keuze-
kist doorloopt drie stappen: waardenverhel-
dering, waardencommunicatie en handelings-
perspectief. 
Keuzekist Spijkerbroek heeft bijvoorbeeld als 
doelstelling: leerlingen kennen de herkomst 
van grondstoffen (hier katoen) en kunnen 
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daar bewuste keuzes mee maken. De kwes-
ties is: hoe kies je een spijkerbroek? Wat 
weegt mee? Prijs, mode, degelijkheid, 
smaak en of de broek onder nette (ar-
beids-)omstandigheden is gemaakt?
Inmiddels zijn er 6 verschillende thema's 
verwerkt tot Keuzekist: Tweedehands (af-
val); Spijkerbroek (mode); Speelruimte 
(spelen); Windenergie, Kouseband (voed-
sel) en Thuisdieren (huisdieren). De Keuze-
kisten zijn voor groep 7-8, soms al vanaf 
groep 5.

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 bestuderen vlin-
ders 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 leer-
lingen ook op zoek naar andere beestjes en 
bekijken ze een nectarbloem van dichtbij. 

Boerderijlessen
Ieder jaar opnieuw succesnummer en veel-
gevraagd product bij De Ulebelt: de bui-
ten-boerderijlessen op de kinderboerderij 
van De Ulebelt. Voor elke groep een eigen 
niveau: kleuters gaan aaien en knuffelen; 
groep 3-4 helpt met voeren en uitmesten. 
Groep 5-6 verdiept zich in de producten 
van een boerderijdier en groep 7-8 gaat in 
op de relatie mens en dier. Bij alle buiten-
lessen hoort een voorbereiding in de klas, 
de bijbehorende leskist komt van te voren 
naar de klas. Voor 40 groepen is er plek op 
een boerderijles het komende schooljaar, 
wacht niet te lang met reserveren!

Het afgelopen halfjaar heeft de Ulebelt ge-
bruikt om alle lessen inhoudelijk te actuali-
seren en te verbeteren, zodat de binnen- en 
buitenles nog beter op elkaar aansluiten.

Imkerlessen 
“Wat een geweldig leuke en leerzame mid-
dag was het ! Ook de leskist was heel bruik-
baar, mooie boeken, loeppotjes met 
lijkjes,honing proeven (sommige voor de 
eerste keer).De kids (juffen en moeders)  
hebben allemaal genoten vandaag.”

Ook het komende schooljaar is er weer plek 
voor 20 groepen om een imkerles te volgen 
en een kijkje te nemen in de bijenkasten. Ze 
leren daar van alles over het leven in een 
bijenvolk en het opvangen 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 leerkrachten een leskist in de klas, 
met daarin materialen om de groep te intro-
duceren op het onderwerp. De imkerlessen 
worden verzorgd door een imker van de De-
venter Imkervereniging. 
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Nieuwe leskist Bezige Bijen
De leskist Bezige Bijen  (groep 5-8) bestaat 
uit een serie van 3 lessen. Er wordt ge-
werkt volgens de concept-context benade-
ring. Met het werken met deze kist leren 
de kinderen over de relatie tussen:
• De bijen onderling
• De bijen en de imker
• De bij en zijn omgeving
In de eerste les werken de leerlingen in 
groepjes aan opdrachten om het leven van 
de honingbij te leren kennen. 
De tweede les is er een powerpointpresen-
tatie over het werk van de imker. Ook kan 
er een imker in de klas komen. 
De derde les kijken de leerlingen naar de 
leefomgeving van de bij. Wat heeft de bij 
nodig en wat kunnen de leerlingen voor de 
bij doen? 
Alle benodigde materialen zijn in de leskist 
aanwezig. Deze kist kan gebruikt worden 
zonder imkerles. In de tijd van de imker-
lessen (mei-juni) is dit de leskist met voor-
bereidend materiaal voor de imkerles. Bui-
ten deze periode kan de leskist gewoon ge-
reserveerd worden.

Sarah in november in Deventer
In november organiseert De Ulebelt een 
workshop over Sarah's Wereld voor leer-
krachten , waarin de leskist goed toege-
licht wordt en alle lesonderdelen langsge-

lopen worden. Het project Sarah's Wereld, 
voor groep 7-8, is een leskoffer over duurza-
me ontwikkeling, waarbij kinderen op reis 
gaan om te ontdekken hoeveel beslag pro-
ducten leggen op de draagkracht van de aar-
de. De workshop zal plaatsvinden op woens-
dag 10 of 17 november, tussen 14 en 17 uur. 
Tegelijkertijd biedt De Ulebelt de mogelijk-
heid een gastdocent in te huren die een deel 
van het lesprogramma kan overnemen van de 
leerkracht. Dat maakt het extra aantrekke-
lijk voor leerkrachten om deze leskist in te 
zetten. Wees snel met aanmelden, want 
deze mogelijkheid kunnen we slechts voor 10 
groepen bieden!
Kijk voor meer informatie over Sarah ook op: 
www.sarahswereld.nl

Seizoenspaden Ulebelt 
Voor kleuters heeft De Ulebelt natuur-

ontdekkingstochten ontwikkeld, gericht op 
zintuiglijke beleving van de seizoenen. Na 
het succesvolle Lentepad is er nu ook een 
Herfstpad voor kleuters, wederom met de 
handpop Oeroeboeroe de Uil. Het Lentepad 
en het Herfstpad zijn doe-het-zelf-tochten 
voor leerkrachten: De Ulebelt zorgt ervoor 
dat de materialen (opdrachten en borden) 
klaar staan, de leerkracht voert de les zelf-
standig uit. Ter voorbereiding heeft de leer-
kracht  al de handleiding en het verhaal van 
de Uil ontvangen. De kinderen gaan in kleine 
groepjes langs de opdrachten, voor begelei-
ding neemt de leerkracht een aantal ouders 
mee.
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Materiaalzendingen
Elk jaar biedt De Ulebelt 4 verschillende 
materiaalzendingen aan. Dit zijn zoge-
naamde leskist-plus-producten: behalve 
een uitgebreide leerkrachtenhandleiding 
met lessuggesties zit er in een materialen-
zending elk jaar 'levend' materiaal: bollen, 
graan, poppen etc. Voor het komende 
schooljaar zijn de thema's vlinders, pad-
denstoelen, wintergroenten en voorjaars-
takken aan de beurt. Het is verstandig om 
deze producten snel te reserveren! In de 
NME-gids staan de besteldata ook vermeld!

Kriebelbeestjes
Kleine kriebelbeestjes kunnen kinderen 
enorm fascineren. Met een loeppotje kan 
een kind zomaar tijdenlang zoet zijn om 
oorwurmen, pissebedden, spinnen en mie-
ren te bekijken. Een aantal leskisten gaat 
dieper in op kleine beestjes. De Bodem-
diertjeskoffer voor groep 5-8 heeft vol-
doende onderzoeksmateriaal om op zoek te 
gaan naar kleine bodemdiertjes. Met de 
Slakkenbak (groep 1-6) richten kinderen 
een eigen Slakken-woonplek in om deze 
grappige beestjes eens goed te bestuderen. 
Waar zitten eigenlijk de oren-ogen-voeten 
van een slak? Kun je een slak horen eten? 
Soortgelijke activiteiten biedt het Wor-
menhotel: door een glazen bak in te rich-
ten met laagjes zwart en wit zand, demon-
streer je heel  mooi hoe wormen leven en 
afval verteren. Bij beide kisten horen les-
suggesties. En natuurlijk passen de bijen-
lessen met de imkers van de Imkervereni-
ging Deventer prima bij dit thema. Groep 
5-8 kan ook zonder imkerbezoek de nieuwe 
bijenkist Bezige Bijen lenen.

Bomen over bomen
Bomen zijn een aansprekend onderwerp voor 
veel kinderen. Diverse leskisten gaan dieper 
in op dit onderwerp.
Verhalen in Bomenland voor groep 3-4 gaat 
op een verhalende manier in op de rol van 
bomen. Een boom is meer dan er staat  voor  
groep 7-8 bevat vijf lessen over bomen waar-
in de waardevolle aspecten van bomen aan-
bod komen. Door verwondering, onderzoek, 
spel of creatieve opdracht maken de leerlin-
gen kennis met de veelzijdige wereld van bo-
men. De kinderen maken een bomenpas-
poort.
Elk jaar tijdens de landelijke Boomfeestdag 
gaat de gemeente in samenwerking met De 
Ulebelt en een aantal klassen bomen planten 
op een locatie in de gemeente. De klassen 
hebben die ochtend een leuk programma 
met verschillende onderdelen over bomen. 
Dit jaar valt Boomfeestdag op woensdag 23 
maart.
En uiteraard valt er met de materialenzen-
ding Voorjaarstakken dit schooljaar ook heel 
wat te bomen over bomen!
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Water in de klas
Water is een onderwerp dat in veel onder-
wijsmethoden terug komt. Bij de Ulebelt is 
de leskist Rondje Water (groep 6-8) te re-
serveren, een leskist  waarbij de leerlingen 
op een onderzoekende en uitvoerende ma-
nier kennismaken met het werk van het 
Waterschap en het thema water. De leskist 
bestaat uit laatjes die elk een onderwerp 
bevatten. Daarbij komen afvalwater, 
schoon water, te veel water en te weinig 
water aan de orde. De kist behandelt de 
kringloop van water, maar in de laatjes zit 
ook informatie die de laatste jaren erg in 
de belangstelling staat. Met de ‘creatieve 
la’ kunnen kinderen nieuws rond het thema 
water zelf verzamelen en er op een crea-
tieve manier mee aan het werk gaan, bij-
voorbeeld door een waterkrant te maken. 
Daarnaast is de Waterkist te lenen voor de 
groepen 1-8, op 3 niveaus zijn er activitei-
ten rondom het figuurtje Droppie Water. 
Wateronderzoek met schepnetjes hoort er 
natuurlijk bij. Deze leskist heeft voor het 
schooljaar 2010-2011 een flinke opknap-
beurt gekregen.

Energie(ke) klassen
Het afgelopen jaar heeft bij 3 scholen in 
Deventer het project Energieke Scholen ge-

draaid: leerlingen doen onderzoek naar ener-
giebesparing en een gezond binnenklimaat. 
Dit project gaat het komende schooljaar 
door, speciaal voor scholen die bezig zijn 
met verbouwen, renoveren, nieuwbouw. Is 
jullie school hiermee bezig en zoek je educa-
tieve aanknopingspunten op dit thema, meld 
je dan aan voor de Energieke Scholen!
Daarnaast zijn er goede leskisten op het the-
ma energie. De kist Energie, natuurlijk  
Duurzaam! zit boordevol spannende proef-
jes. Twee aspecten worden behandeld: zui-
nig omgaan met energie en duurzame ener-
gie gebruiken. De leerlingen vinden ant-
woord op de vragen als ‘Waarom zou ik Duur-
zame Energie gebruiken?’ en ‘Hoe gebruik ik 
Duurzame Energie?’
Ook met de Broeikaskist gaan leerlingen aan 
de slag met proefjes. Veel kinderen hebben 
wel eens van het broeikaseffect gehoord. 
Maar wat is het nu eigenlijk, wat zijn de ef-
fecten en wat kunnen we er zélf aan doen? 
Door middel van elf uitdagende en leuke 
proefjes leren de kinderen over kooldioxide 
en planten, de rol van de zon, smelten van 
landijs, de natuur die in de war raakt en 
duurzame energie.

De Keuzekist Windenergie (groep 7-8) laat 
kinderen het onderwerp van windenergie en 
duurzame energiebronnen nader onderzoe-
ken. Ze gaan met elkaar in discussie over de 
voors en tegens en formuleren hier hun eigen 
mening over.

Eigen schoolomgeving
Kinderen kennis laten maken met de directe 
schoolomgeving: een aantal leskisten leent 
zich hier goed voor. Voordeel van de eigen 
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schoolomgeving: het is dichtbij en makke-
lijk te organiseren om daar een buitenles 
te doen. Voor kleuters is er de kist Kabou-
ters wijzen de weg, met veel praktische 
belevingsonderwerpen. Operatie Speur-
neus is een project over leefruimte, dat 
prima te gebruiken is als onderdeel of lei-
draad voor een schoolbreed project. Kinde-
ren gaan spelenderwijs op speurtocht naar 
fijne/ niet fijne, veilige/onveilige en scho-
ne/niet schone dingen in hun eigen leefom-
geving: de klas en de school. De handpop-
pen Foetsie, Hoepla en Oeioei helpen ze 
hierbij. Deze leskist is er voor alle niveaus.
Groep 5-8 kan zich met de keuzekist Speel-
ruimte verdiepen in de vraag hoe het zit 
met speelruimte in de directe omgeving.

Veldwerkprojecten IVN
Het IVN Deventer biedt in samenwerking 
met De Ulebelt vier verschillende veld-
werkprojecten aan voor scholen die be-
schikken over natuurouders. Groep 1-2 gaat 
met de Kabouters op pad. Groep 3-4 gaat 
speuren naar sporen, groep 5-6 gaat bo-
den- en waterdiertjes onderzoeken. Groep 
7-8 gaat de uiterwaarden verkennen. Na-
tuurouders zijn ouders die de leerkrachten 
helpen bij veldwerkactiviteiten. De natuur-
ouders krijgen van het IVN een korte prak-
tische cursus van 4 bijeenkomsten en een 
excursie. In Deventer zijn al 17 scholen 
met natuurouders. Interesse? Kijk in de 
NME-gids voor de gegevens!

Presentatie aanbod aan team
Het is altijd mogelijk om als team de educa-
tief medewerker van De Ulebelt uit te nodi-
gen voor een presentatie over het aanbod. 
Een toelichting op de verschillende mogelijk-
heden, demonstratie van een aantal produc-
ten en suggesties voor een eerste kennisma-
king met de producten kan in een eerste ge-
sprek, dat kosteloos is. Voor een eventueel 
vervolgtraject met maatwerkadvies kunnen 
kosten doorberekend worden, afhankelijk 
van de wensen van de school.

Agenda
20 juli: deadline opgave Groene Voetstappen
13-17 sept: Groene Voetstappenweek
19 september Oogstfeest 12-17 uur; De Ule-
belt
13 okt: Workshop Smaaklessen voor leer-
krachten bij Ulebelt, 14-16 uur
10 of 17 nov:  Workshop Sarah's Wereld voor 
leerkrachten bij De Ulebelt, 14-16 uur

De Ulebelt wenst jullie allemaal een fijne,  
welverdiende zomervakantie toe! Tot ziens  
in het nieuwe schooljaar!

NB Op de volgende pagina een handig over-
zicht van alle educatieve producten van De 
Ulebelt.
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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 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 tele-
fonisch.
Voor  vragen  over  NME of  lesmateriaal,  kunt  u 
contact opnemen met  de educatiewerker,  Maike 
Nelissen (tel 0570-653437).
Stichting De Ulebelt
Maatmansweg 3, 7425 NC Deventer
www.ulebelt.nl
tel 0570-653437

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


Leskisten groep
Afval 4-8
Bellen Blazen 1-8 
Ontdekkist 5-8
Bikkel van de buurt 5-8
Bodemdiertjeskoffer 5-8
Bomen 5-6
Broeikaskist 7-8
Dierenbeschermersspel 3-8
Een boom is meer dan er staat 7,8
Energie, natuurlijk duurzaam 7,8
Energieke scholen 7,8
Geboorte en verzorging 1-3
Huid- en haardomino 1,2
Kabouters wijzen de weg 1,2
Keuzekist 2e Hands 5-8
Keuzekist Kouseband 5-8
Keuzekist Speelruimte 5-8
Keuzekist Spijkerbroek 7-8
Keuzekist Thuisdieren 7-8
Keuzekist Windenergie 5-6
Kleine Vlam 1-8
Magneten ontdekkist 3,4
Mondiale Hanzespeurtocht 7-8
Natuur om de school 3,4
Operatie Speurneus 1-8
Paddenstoelen Ontdekkist 3-8
Papiermakerij 5-8
Pieter de Pier 1-3
Rondje Water 6-8
Sarah´s wereld 6-8
Slakkenbak 1-6
Smaaklessen 1-8
Speelboerderij 1,2
Tante Door´s Buitenboek 3,4
Verhalen in bomenland 3,4
Vogels op school in de winter 5-7
Water - Bovenbouw 7,8
Water - Middenbouw 4-6
Water - Onderbouw 1-3
Weerbericht 5,6
Wormenhotel 1-6
Zuivelkist 3,4 
Zwerfafval mooi niet! 1-8

Doe-het-zelf-lessen
Herfsttocht  1-2
Lentetocht  1-2
Vlinderles  5-6

Boerderijlessen
Aai eens een konijn! 1,2
Ik ben boer(in) 3,4
Mens en dier 7,8
Van dier tot supermarkt 5,6

Overige buitenlessen 
Afvalexcursie 7,8
Honingbij imkerles 3,4
Honingbij Imkerles 5-8

Materiaalzendingen
Paddenstoelen in de klas  3-8
Vlinders in de klas 1-8
Voorjaarstakken in de klas 1-8
Wintergroenten in de klas  3-8

Projecten en overigen
Workshop Sarah´s Wereld  leerkrachten
Workshop leskist Smaaklessen  leer-
krachten  
Boomfeestdag 2011 1-8
Groene Voetstappen 2010  1-8
Warme Truiendag 2011 1-8
Veldwerkmateriaal lenen 1-8

IVN-veldwerkprojecten
Bodem- en waterdieren  5,6
Kabouterpad  1-2
Speuren naar sporen  3,4
Uiterwaarden  7,8

Alle producten zijn te reserveren via de digi-
tale NME-gids, te vinden via www.ulebelt.nl
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