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UULLEE--PPOOSSTT    
Nieuwsbrief Natuur- en milieueducatie  
voor het Basisonderwijs in de gemeente Deventer; Uitgave van 
Stichting De Ulebelt schooljaar 2011-12 – nr 3 januari 2012   
 

Ulepost 
In deze Ulepost aandacht voor een aantal wint-
serse zaken, alhoewel de buitentemperatur 
eerder doet vermoeden dat de lente is aange-
broken!  
 

Warme Truiendag 
Op 10 februari 2012 is het weer Warme Truien-
dag: een dag waarop scholen (en bedrijven, or-
ganisaties etc) de verwarming een graadje lager 
zetten en met een warme trui aan aandacht 
vragen voor energiebesparing. Een leuke aanlei-
ding om hier in de klas ook mee bezig te gaan! 
Maak er een energiefeest van, met een mode-
show voor de mooiste warme trui, ga samen de 
langste sjaal breien, doe een gezamenlijke 
warming up op het schoolplein etc. Bij De Ule-
belt is gratis het activiteitenboekje Warme 
Truiendag op te vragen, met hierin nog meer 
suggesties voor activiteiten in de klas. 

 
 

Boomfeestdag 
Op woensdag 21 maart 
vindt de jaarlijkse Boomfeestdag plaats, met als 
thema “Bomen (be-)leven”. In Deventer organi-
seert De Ulebelt in het Venenplantsoen een 
boomplantactiviteit met schoolkinderen uit de 
Rivierenwijk, in samenwerking met de Bomens-
tichting, IVN, Deventer Groenbedrijf en de ge-
meente.  
Met het thema „Bomen (be)leven‟ willen wij 
kinderen en volwassenen uitdagen naar bomen 
te gaan kijken. Iedere boom is immers een indi-
vidu: dik of dun, groot of klein, recht of krom, 
fleurig of somber. Iedere boom heeft zijn eigen 
plaats en ruimte en is daarmee belangrijk. Vaak 
beseffen we pas hoe belangrijk een boom is als 
de boom er niet meer staat. 
Het thema „Bomen (be)leven‟is uit te splitsen in 
verschillende deelthema‟s. Bomen beleven: Hoe 
beleef je een boom? Je kunt eronder staan, er-
naar kijken, erin klimmen, er een hut in bou-
wen, spelen met het herfstblad, enzovoort. 
Maar hoe beleeft de boom jou eigenlijk? 
Bomen leven: Een piepklein zaadje kan uit-
groeien tot een machtige boom van honderden 
jaren oud. We zeggen weleens als we een oude 
boom zien: “Als die boom toch eens kon vertel-
len wat hij allemaal heeft gezien.” Bij dit the-
ma hoort geschiedenis, de levenscyclus van een 
boom en de plaats van een boom in de leefom-
geving. 

 
Er is leven door bomen: Bomen zorgen voor 
zuurstof, voor de opvang van fijnstof en voor 
het vasthouden van de grond met hun wortels. 
Ze bieden een schuilplaats of woonplaats voor 
ontelbare diersoorten. 
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Het thema „Bomen (be)leven‟ is breed educatief 
inzetbaar en inspirerend. Scholen die ook graag 
iets willen rondom dit thema, kunnen leskisten 
reserveren uit het aanbod van De Ulebelt of ad-
vies vragen voor een pakket op maat! 
 

 
Nieuwe Expedities in voorjaar 
Vanaf april kunnen er weer klassen (groep 7-8) 
meedoen aan de Expeditie Uiterwaard, een leu-
ke en leerzame uiterwaarden-belevingsexcursie 
rondom het thema Ruimte voor de Rivier. Na 
een voorbereidende les in de klas, komt de 
leerkracht met de klas naar de Ossenwaard. Een 
deskundige IJsselgids neemt het programma hier 
over en in kleine groepjes gaan de kinderen al-
lerlei opdrachten doen over uiterwaarden, ri-
vier, planten en dieren. 

 
De vergravingen aan de uiterwaarden vanwege 
de maatregelen voor Ruimte voor de Rivier zijn 
inmiddels begonnen, dus dit is een zeer actueel 
thema dat de kinderen zeker zullen herkennen. 
De Ulebelt heeft dit Expeditie-programma ont-
wikkeld in opdracht van de Waterschappen 
Groot Salland en Veluwe en biedt leerlingen een 
geweldige kans op een unieke belevenis in een 
uniek gebied zo dicht bij huis. 
Interesse om mee te doen? Neem contact op 
met Maike Nelissen! Deelname is gratis. 
 
 

Tuinvogeltelling 21-22 januari 
De winter is een uitgelezen goede kans om tuin-
vogels (vogels rondom de school!) eens goed te 
bekijken! Dat kan door de leskist Vogels in de 
klas te lenen bij De Ulebelt, maar ook door mee 
te doen met de landelijke Tuinvogeltelling van 
de Vogelbescherming! Elk jaar vindt deze telling 
plaats en veel mensen doen daar aan mee. Dit 
jaar op 21 of 22 januari gaan mensen een half 
uur alle tuinvogels tellen die ze in hun achter-
tuin/ plantsoen/ plein zien en geven deze door 

op de website van de tuinvo-
geltelling. Dit levert een schat 
aan informatie over de meest 
voorkomende tuinvogels in 
Nederland (met stip: de huis-
mus op nr 1 en de koolmees 
als goede 2e). Met een korte 
oefening in de klas kun je 
prima de kinderen stimuleren 
om mee te doen aan de telling 
thuis. Het is een makkelijke 
manier om kinderen attent te 
maken op de vogels in hun 
eigen omgeving, leert ze goed 
te observeren en het is na-
tuurlijk leuk om in de klas te 
kijken welke vogels het mees-
te voorkomen. Op de landelij-
ke website staat alle informa-
tie, net als een lijst met 25 
veel voorkomende tuinvogels 
met foto en geluid! Leuk voor op het digibord: 
klik hier! 
 
 

Veldwerk bij De Ulebelt 
Om het gebruik van veldwerk (buitenlessen) te 
stimuleren bij de scholen, heeft De Ulebelt 
sinds kort de beschikking over de zgn School-
leertuinboxen; een complete set met veldwerk-
opdrachten voor alle groepen, die in vrijwel el-
ke schoolomgeving uit te voeren zijn. Zin om 
hier eens mee aan de slag te gaan? Dat kan door 
op het terrein van De Ulebelt te komen oefenen 
met de veldwerkmaterialen of door ze meteen 
te reserveren voor gebruik op eigen terrein. 
Meer weten? Neem even contact met ons op om 
de wensen door te spreken! Uitvoering van de 
veldwerklessen bij De Ulebelt kan evt ook onder 
begeleiding van een medewerker van De Ulebelt 
plaats vinden (tegen meerkosten); ze zijn in elk 
geval als een doe-het-zelf-les te boeken. 
 
 

Lessen over Zonnepanelen 
Veel scholen in Deventer hebben inmiddels zon-
nepanelen op hun dak liggen. Dat biedt een 
goede aanleiding om in de klas aandacht te be-
steden aan duurzame energie, energieopwek-
king en zonnepanelen. Nu is hiervoor een nieuw 
lespakket beschikbaar gekomen: Zonnepanelen 
op school. Als uitbreiding op het lespakket 
Energieke Scholen, is de module Zonnepanelen 
(groep 7-8) ontwikkeld door collega‟s in Noord-
Holland. Op soortgelijke wijze als bij Energieke 
Scholen gaan ook hier de kinderen in kleine 
groepjes op onderzoek uit om de ins en outs van 

mailto:m.nelissen@ulebelt.nl
http://www.tuinvogeltelling.nl/
http://www.tuinvogeltelling.nl/
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zonnepanelen te onderzoeken. Een leuke aan-
vulling op het aanbod aan duurzame energie-
pakketten van De Ulebelt! Het Zonnepanelen-
pakket is prima apart in te zetten, los van het 
pakket Energieke Scholen. 
In dit lespakket „Zonnepanelen‟ staat het bete-
kenisvol leren centraal. De zonnepanelen op de 
eigen school zijn het uitgangspunt. In teams 
gaan de leerlingen allerlei onderwerpen rondom 
de zonnepanelen onderzoeken. U daagt ze uit 
om met een kritische blik naar hun eigen omge-
ving te kijken. Hierdoor zien ze de invloed die 
zij hebben op hun omgeving door de dagelijkse 
keuzes die zij maken. Onderstaande elementen 
zorgen er samen voor dat uw leerlingen gesti-
muleerd worden in hun leerproces:  
Doelgericht en authentiek: de leerlingen worden 
geconfronteerd met een levensechte situatie op 
uw school. De school gaat duurzame energie 
opwekken. 
Constructief: de leerlingen starten met het ver-
kennen van de begrippen schone en duurzame 
energie en activeren daarmee hun voorkennis. 
Nieuwe kennis hangen zij op aan deze kapstok-
ken. 

Actief samenwerken: de leerlingen zijn samen 
verantwoordelijk voor het resultaat. Uw leerlin-
gen vormen Energieke Teams. Ieder team is 
verantwoordelijk voor een gedeelte van het on-
derzoek en presenteert de resultaten in de klas. 
Complex: De Energieke Teams zullen het on-
derwerp vanuit verschillende invalshoeken moe-
ten benaderen. 
Gedifferentieerd/Talentontwikkeling: Elk team 
werkt aan een specifiek onderwerp. Het ene 
team is meer techniek gericht, aardrijkskundig, 
op natuuronderwijs, etc. Hierin is een keus door 
de leerlingen zelf te maken of u bepaalt welk 
vakspecifieke thema het best bij leerlingen ge-
stimuleerd kan worden. 
Reflectief : In iedere les blikken de leerlingen 
terug op de voorgaande les en het leerproces. 
 
 

 
Boerderijlessen 
Zo middenin de winter liggen de boerderijlessen 
een beetje stil bij De Ulebelt. Eigenlijk niet no-
dig, want ook in de winter valt er van alles te 
beleven op de kinderboerderij. Zo werd vlak 
voor kerst ons kerstkalfje geboren: Truffel van 
koe Truus. 
In maart verwachten we weer een geboortegolf, 
met lammetjes. Een uitgelezen kans voor een 
bezoekje aan de dieren! De boerderijlessen voor 
dit schooljaar zijn volgeboekt,maar binnen De 
Ulebelt zijn we hard aan het werk om het con-
cept van de boerderijlessen onder de loep te 
nemen. We onderzoeken de mogelijkheden om 
meer klassen te kunnen ontvangen, die dan via 
een doe-het-zelf-les de kinderboerderij gaan 
ontdekken. Hiervoor willen we een aantal leer-
krachten ook gaan raadplegen, om bij jullie te 
vragen naar ervaringen of suggesties. Behalve 
dit onderzoek zijn in elk geval al 2 series ont-
dekkisten klaar, waarmee leerkrachten van de 
groepen 1-2 en 3-4 zelf op ontdekkingstocht 
kunnen over de kinderboerderij. Zie hiervoor 
het NME-aanbod van De Ulebelt. 
 
 

Materialenzending Wintergroenten 
Nog niet zolang geleden waren er in de winter 
geen tomaten, peultjes of slabonen verkrijg-
baar. Tegenwoordig is dat wel anders. In de 
groentewinkel of op de groenteafdeling van de 
supermarkt kun je niet meer zien of het zomer, 
winter of lente is. Zelfs asperges kun je tegen-
woordig al het hele jaar kopen. Groenten komen 
tegenwoordig overal vandaan: uit de kas en uit 
allerlei landen overal in de wereld. Dat is niet 
altijd zo geweest. Er is een tijd geweest, dat er 
alleen maar groenten van het seizoen waren. In 
de winter gebruikte je dan de typische winter-
groenten, zoals boerenkool, spruitjes, prei en 
knolselderij. 
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Met de materiaalzending wintergroenten willen 
de centra voor natuur- en milieueducatie de 
leerlingen opnieuw laten kennismaken met de 
traditionele wintergroenten. De zending bestaat 
uit een erwtensoeppakket (prei, knolselderij en 
groene erwten) en uit aardappels, witte kool, 
boerenkool, spruitjes, winterwortelen, uien en 
rode bieten. Deze groenten kunnen bekeken 
worden, er worden proefjes mee gedaan, maar 
uiteraard kan er ook mee gekookt worden. De 
handleiding bevat per bouw suggesties voor een 
aantal activiteiten, die de leerlingen kunnen 
uitvoeren.  Zo is er voor groep 1 en 2 de 
schoonheidswedstrijd in Groenteland (met de 
boerenkool als verrassende winnaar).  Groep 3 
en 4 verdiepen zich nader in de aardappel. 
Groep 5 en 6 houden een groentedagboek bij. 
Groep 7 en 8 gaan na hoeveel energie het kost 
om al die groenten nu bij de groenteboer in de 
winkel te hebben. In de handleiding staan ech-
ter nog veel meer lessuggesties. In de achter-
grondinformatie kan de leerkracht allerlei leuke 
verhalen vinden over de wintergroenten. Wie 
weet dat de winterpeen oorspronkelijk uit het 
Midden Oosten komt en pas vanaf de 17de eeuw 
oranje is? Daarvoor was de peen nog geel of 
paars. Verspreid door de handleiding staan di-
verse recepten, waaronder een koolsalade uit 
de Griekse oudheid. 
Kortom, de materiaalzending Wintergroenten is 
een gevarieerd pakket, waarmee de leerlingen 
deze groenten op allerlei manieren kunnen le-
ren kennen. 

 
 
 

Vierkante meter tuin 
Ga zelf aan de slag met een vierkante meter 
tuin! Dat kan sinds dit schooljaar met de mate-
rialenzending “Vierkante metertuin”. De Ule-
belt levert u de materialen, om samen met de 
klas het tuintje in te richten, te zaaien en te 
onderhouden. De vierkant metertuin vraagt 
weinig ruimte, maar wel aandacht van de kinde-

ren. Maak van dichtbij hoe de tomaat gaat 
groeien, oogst je eigen basilicum etc. 
Reserveren voor 15 februari! Let op, beperkte 
voorraad! De zending komt in maart naar de 
school. 
 

 
 
Volgende materialenzending: Tropische pro-
ducten (mei): deadline voor bestellen is 1 fe-
bruari. Snel aanmelden dus! 
 

Keurmerk Kinderboerderij 
De Ulebelt is er reuze trots op dat sinds dit jaar 
het Keurmerk Prima voor elkaar is toegekend 
aan de Kinderboerderij. Op vrijdag 13 januari 
kwam wethouder De Jager naar De Ulebelt om 
dit feit met een vertegenwoordiger van SKBN 
(Stichting Kinderboerderijen Nederland) en alle 
medewerkers en bestuursleden van De Ulebelt 
te vieren. 
Een kinderboerderij is een bedrijf dat, net zoals 
andere bedrijven, aan wettelijke en kwaliteits-
voorschriften moet voldoen. Om dit 
te kunnen toetsen, hebben de SKBN 
en VMK (Vakgroep Medewerkers 
Kinderboerderijen) het Keurmerk 
Kinderboerderijen ontwikkeld. 
 
In Nederland zijn naar schatting 
zo‟n 450 tot 500 kinderboerderijen en dieren-
weides. Aan al die locaties worden jaarlijks bij-
na 30 miljoen bezoeken afgelegd. Dat is behoor-
lijk veel! Daarom is het ook zo belangrijk dat de 
kinderboerderij niet alleen leuk en leerzaam is, 
maar ook veilig en verantwoord. Een groot deel 
van de bezoekers behoort ook nog eens tot de 
zogeheten „risicogroepen‟. Dat zijn de jonge 
kinderen, oudere mensen, zwangere vrouwen en 
mensen met een verminderde weerstand (bij-
voorbeeld als gevolg van een ziekte). Die groep 
is vatbaarder voor bepaalde ziektes. Daarom is 
het voor hun extra belangrijk dat het op de kin-
derboerderij schoon en veilig is. Om dat te kun-
nen waarborgen, is met het Keurmerk Kinder-
boerderijen een stap gezet naar de professiona-
lisering van kinderboerderijen.  
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Deze professionalisering heeft als doel om de 
kwaliteit van kinderboerderijen te verhogen om 
de continuïteit van kinderboerderijen in de toe-
komst te kunnen waarborgen. Ondanks de be-
drijfsmatige aanpak van een kwaliteitshandboek 
en daarmee de professionalisering van de bran-
che, moet de gemoedelijke, recreatieve sfeer 
die de kinderboerderij uitstraalt blijven be-
staan. 
In het Keurmerk is alle wet- en regelgeving te 
vinden waar de kinderboerderij aan moet vol-
doen. Zoals de Arbowet voor het personeel en 
de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. 
Daarnaast zijn er een aantal criteria opgenomen 
op het gebied van hygiëne en dierenwelzijn. 
Zoals dat bezoekers niet bij in mesthoop kun-
nen, zieke dieren in quarantaine geplaatst wor-
den en dieren op de juiste manier 
gehouden worden. Met het Keur-
merk Kinderboerderijen kan de kin-

derboerderij aantonen dat ze voldoet aan de 
wet- en regelgeving en een veilige en verant-
woorde plek is voor bezoekers, medewerkers en 
natuurlijk voor de dieren! 

 
AGENDA 
 
Jan materialenzending Wintergroenten 
21-22 jan Tuinvogeltelling 
10 febr Warme Truiendag 
Maart materialenzending Vierkante Meter Tuin 
21 maart Boomfeestdag 
Maart/april Cursus natuurouders IVN 
Mrt-mei Lentepad kleuters bij Ulebelt 
Mei materialenzending Tropische producten 
(deadline bestellen: 1 februari!) 
Mei/juni Imkerlessen 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-
coördinatoren van de basisscholen in Deventer 
en daarnaast naar geïnteresseerden. Aanmelden 
voor een abonnement kan via de Coördinator 
Educatie Maike Nelissen: m.nelissen@ulebelt.nl 
of telefonisch. 
Voor vragen over NME of lesmateriaal, kunt u 
contact opnemen met  de educatiewerker,  Mai-
ke Nelissen (tel 0570-653437). 
Stichting De Ulebelt; Maatmansweg 3, 7425 NC 
Deventer; tel 0570-653437 
www.ulebelt.nl 

 

Alle educatieve producten 
zijn te reserveren via de 
digitale NME-gids, te vin-

den via www.ulebelt.nl 

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

