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Ulepost 
Deze Ulepost verschijnt in de eerste schoolweek 
van het nieuwe jaar, meteen een goede gele-
genheid om iedereen een goed, natuurrijk, in-
spirerend 2013 toe te wensen ! De Ulebelt 
hoopt ook dit jaar weer veel klassen te mogen 
begroeten bij de kinderboerderij(-lessen), de 
imkerlessen, de natuurspeelplekken of elders in 
de stad, bij een Boomfeestdag, op de scholen 
zelf of via de uitleen van onze educatieve ma-
terialen. In deze Ulepost weer volop activitei-
ten en suggesties om op te pakken, dit keer met 
ook een aantal initiatieven van organisaties 
buiten De Ulebelt, die wij van harte ondersteu-
nen en graag aan jullie doorspelen. 
 

 
Tuinvogeltelling voor scholen 
Al enige jaren organiseert de Vogelbescherming 
een grote Tuinvogeltelling in januari. Dit jaar is 
er een lespakket beschikbaar gekomen voor 
scholen die hieraan mee willen doen. Een leuke, 
laagdrempelige actie om kinderen snel bij na-

tuur dichtbij te kunnen 
betrekken, door de vogels 
in hun eigen (school-)omgeving te tellen.  
Op de website is het pakket te downloaden. Op 
de website zijn ook heel gemakkelijk foto’s en 
geluiden van de 25 meest voorkomende tuinvo-
gels op te zoeken.  
Behalve het lespakket van de Vogelbescherming 
is het ook mogelijk om de leskist Vogels in de 
klas in de winter te reserveren bij De Ulebelt, 
of een tuinvogelles te bespreken op het terrein 
van De Ulebelt. Neem hiervoor contact op met 
De Ulebelt! 
 
Hoe ga je aan de slag als leerkracht?    

 Kies tussen 7 en 18 januari 2013 een tijdstip 
dat jou goed uit komt.  

 Zoek een plek van waar je zicht hebt op de 
schooltuin of het schoolplein. Als je geen ge-
schikte plek binnen je school weet, kun je met 
de klas ook naar een park in de buurt of ande-
re groene omgeving gaan. 

 Houd pen en papier (of het handige telformu-
lier) bij de hand en eventueel een vogelgids en 
verrekijker. 

 Tel minimaal een halfuur 
lang. De maximum tijd 
mag je als leerkracht zelf 
bepalen; waarschijnlijk zie 
je na een half uur geen 
nieuwe soorten meer. Laat 
de maximum tijd vooral 
afhangen van het plezier 
dat de kinderen in deze 
activiteit hebben! TIP je 
kunt de telling ook als es-
tafette organiseren, waar-
bij je kleine groepjes leer-
lingen gedurende korte tijd 
laat tellen (bijvoorbeeld 5 
minuten voor de jongere 
kinderen en 10 minuten 
voor de oudere kinderen). 

 Noteer per vogelsoort het 
hoogste aantal dat je, in 
dit halfuur, tegelijkertijd 
in uw tuin ziet. Vogels die alleen maar voorbij 
vliegen hoeft u niet mee te tellen. Tel de aan-
tallen niet bij elkaar op. Je loopt dan het risi-
co dat je dezelfde vogel dubbel telt. 
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 Je kunt meerdere tellingen houden, maar je 
kunt per groep slechts één telling doorgeven. 
Eén school kan dus wel met meerdere groepen 
meedoen. Na het half uur tellen geef je de re-
sultaten van de telling door. 

 
Nuttig om te weten: 

 ’s Morgens zijn vogels het meest actief en 
valt er dus het meest te tellen. 

 Je hoeft geen onderscheid te maken tussen 
vrouwtjes- en mannetjesvogels. 

 Wil je oefenen met de vogelnamen? Op de 
lijst van 25 meest voorkomende tuinvogels 
vind je de foto’s en geluiden. Nog meer oe-
fenen? Dan vind je hier  de families bij elkaar 
met een beschrijving. 

 Zorg niet alleen goed voor de vogels, maar 
ook voor jezelf: een comfortabele plek en 
iets te drinken onder handbereik! 

 Je ontvangt na afloop een e-mail met de re-
sultaten van jullie school. 

 Op zondagavond 20 januari maakt Vogelbe-
scherming Nederland op deze site en via de 
media de Tuinvogel top-tien van 2013 be-
kend. 

 
 

Seizoenstochten Ulebelt 
Voorlopig is het nog niet zover met de lente, 
aangezien de winter nog niet eens goed is door-
gebroken lijkt het soms wel. Maar de reserve-
ringen voor het Lentepad kunnen al gemaakt 
worden. Dit jaar hebben we niet alleen een 
Lentetocht voor kleuters, maar ook een bele-
vingstocht voor de groepen 3-4, onder de noe-
mer ‘Lentekriebels’. De inhoud van deze tocht 
is uiteraard anders van opzet dan de kleuter-
tocht, maar gaat ook in op lente-aspecten, be-
leven en buitenzijn. Met een beetje geluk vallen 
de seizoenstochten samen met de jonge dieren 
die het voorjaar weer geboren worden op de 
Kinderboerderij! 
 

 
 
 

Expeditie Uiterwaard 
Ook dit voorjaar gaan er klassen naar de uiter-
waard in het kader van het onderwijsproject 
Expeditie Uiterwaard.  

 
 
De graafwerkzaamheden rondom de IJssel van-
wege de maatregelen Ruimte voor de Rivier zijn 
volop bezig en tot 2015 zal iedere burger en dus  
ook iedere leerling in Deventer hier iets van 
merken.  De Expedities bieden dan ook een leu-
ke manier om hiermee kennis te maken en te 
leren over het waarom ervan. Samen met IVN 
Deventer en Stichting IJssellandschap staan de 
IJsselgidsen klaar om de klassen te verwelko-
men.  
De inschrijvingen voor expedities in het voorjaar 
zijn begonnen, en er is nog steeds plek voor een 
aantal klassen. Inschrijven kan met een mailtje 
naar Maike Nelissen of via de digitale NME-gids 
Ook buiten Deventer is er veel belangstelling 
voor dit succesvolle onderwijsproject dat De 
Ulebelt ontwikkelde: in Zwolle is het project 
van De Ulebelt inmiddels overgenomen en daar 
gaan dit voorjaar ook  de eerste klassen op Ex-
peditie. 
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IJsselclip 
In de serie IJsselclips 
die de waterschappen 
Groot Salland en Ve-
luwe laten maken 
over het project 
Ruimte voor de Rivier Deventer is nu nummer 5 
verschenen. Onder de titel  ‘Geboren en gebon-
den aan Water' zoomt de clip in op hoe het pro-
ject onder de aandacht wordt gebracht via 
kunst en educatie. 
Afgelopen najaar liep een filmer mee met een 
Expeditie uiterwaard. Hij maakte van het hele 
proces, vanaf de voorbereiding in de klas, het 
veldwerk zelf tot aan de eindevaluatie op loca-
tie van De Ulebelt, mooie filmopnamen van een 
klas van de Windroosschool. Deze opnamen ma-
ken deel uit van de IJsselclip5 ‘Geboren en ge-
bonden aan Water’, uit een serie van clips over 
de werkzaamheden rondom Ruimte voor de Ri-
vier. De filmer is de Deventenaar Paul van Ag-
ten, die de filmpjes ook op zijn website heeft 
staan. 
IJsselclip5: klik hier 
 
 

Materialenzendingen Bollen Knollen 
en Vlinders; en de M2 tuin 
Er staan alweer twee materialenzendingen op 
stapel, in de derde week van januari zal de 
zending Bollen en knollen rondgebracht worden 
naar de scholen. De materialenzending van de 
Koolwitjes in de klas (Vlinderzending) staat ge-
pland op 24 mei, noteer die datum vast! Deze 
twee zendingen kunnen niet meer gereserveerd 
worden. 
De materialenzending van de Vierkantmetertuin 
kan nog wel besteld worden, tot 15-2. Deze 
zending bestaat uit houten planken om een ei-
gen m2-tuin mee te maken, zaadjes en instruc-
ties voor het zaaien en lessen in de klas. Zelf 
zorgen voor voldoende tuingrond (er is in april 
ook weer een gemeentelijke compostactie, 
maak daar gebruik van!). Een m2tuin is een 
simpele manier om snel een aantal verschillen-
de groentegewassen te laten telen door kin-
deren. 

 
Project Zonnestroom 
In de tijd (vanaf najaar 2010) dat de gemeente 
Deventer begon met een zeer uitgebreide klus 
om vrijwel alle daken van de schoolgebouwen in 
Deventer te voorzien van zonnecellen, startte 
De Ulebelt met een parallel traject om deze 
gebeurtenis ook in de klas aandacht te schen-
ken. Er zijn overzichten gemaakt van educatie-
ve pakketten, materialen, boeken en lessugges-

ties, die aansluiten op het thema energie, duur-
zame energie en energiebesparing en energie-
opwekking. 

 
 
Rondom Warme Truiendag ontvangen de scholen 
nog een mailing, met hierin de laatste stand van 
zaken en materialen om te kunnen gebruiken in 
combinatie met de informatiepanelen in de 
school zelf. De zonnepanelen zijn immers vaak 
niet zo goed zichtbaar voor kinderen, maar op 
het informatiepaneel dat bij de scholen ge-
plaatst is (vaak op een zichtbare plek in de hal 
bv) valt een hoop informatie af te lezen. Een 
mooi punt om een tijdje de opgewekte energie 
bij te houden of als aanleiding voor een reken-
les over energiegebruik van apparaten bv. 
Ondanks afronding van het project vanuit de 
gemeente, blijft het uiteraard mogelijk om 
educatief materiaal te lenen van De Ulebelt 
over het thema (zonne-)energie, kijk hiervoor in 
de NME-catalogus of op de website onder het 
tabblad educatie/Zonnestroom. 

 
 
 

Warme Truiendag 8 februari 
Ook dit jaar weer een Warme Truiendag! Dit 
keer op vrijdag 8 februari. Het idee van de 
Warme Truiendag is simpel: trek een warme trui 
aan, zet de verwarming lager en bespaar 7% 
energie per graad en dus 7% CO2 uitstoot. Niet 
alleen particulieren en bedrijven doen mee, ook 
steeds meer scholen grijpen deze dag aan om op 
een ludieke manier aandacht te geven aan 

http://lechapeau.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=u9eImSYeArk
http://www.ulebelt.nl/
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energie en energiebesparing. Dit thema sluit 
prima aan bij bijvoorbeeld energielessen en het 
feit dat (vrijwel) alle scholen zonnepanelen op 
hun dak hebben liggen en zo zelf een steentje 
bijdragen aan duurzame energie-opwekking (zie 
ook elders in deze Ulepost). 
Op de website van Warme Truiendag vind je 
informatie, tips en links naar websites om op de 
basisschool en in het voortgezet onderwijs 
energie te besparen.  
Via deze link is ook een Activiteitenboekje te 
vinden, dat onze NME-collega’s in Amsterdam 
maakten, om te kunnen gebruiken in het on-
derwijs. 

 
Tip om op school energie te besparen 
 1. Kijk met de klas naar School TV weekjour-
naals (zie hieronder). 
2. Nodig de wethouder uit om in een trui een 
klimaatles te geven of een quiz te verzorgen. 
3. Laat Warme Truiendag de kick off zijn van 
een lesprogramma over het klimaat. Zet een 
dag alle lessen in het teken van de klimaatver-
andering: alle leerkrachten diepen het thema 
uit bij hun eigen vak. Bijvoorbeeld Geschiede-
nis: hoe voorzagen mensen vroeger in hun be-
hoeften? Zet de huidige energievraag in histo-
risch perspectief en creëer bewustwording van 
de omvang van de huidige energievraag. 
4. Organiseer een prijsvraag of energiequiz 
rondom het thema energiebesparing. 
5. Vier de winter. Organiseer in de gymles een 
schaatswedstrijd op de plaatselijke ijsbaan. 
6. Organiseer een wedstrijd 'Brei de langste 
sjaal'. 
7.Schapencarnaval: kinderen gaan verkleed als 
schaap naar school, wie is het leukste schaap? 
8. Organiseer een modeshow met als thema: 
Wol = Hip! Of een laagjesverkiezing die de win-
naars kroont tot Miss en Mister Michelin. Of een 
wedstrijd 'Wie heeft de gekste muts op / wie 
maakt de gekste muts?' 
9. Kies een winters land en organiseer een the-
males/ themafeest rond Zweden, Finland, Lap-
land etc. Of neem als thema een Oud Hollandse 
winter.  

Boomfeestdag 2013: Bomen maken 
Gezond! 
Zoals ieder jaar zal ook nu weer op de 3e 
woensdag van maart de Boomfeestdag plaats-
vinden. De Ulebelt organiseert binnen Deventer 
deze dag in samenwerking met de gemeente en 
de Deventer Bomenstichting. Op moment van 
verschijnen van deze Ulepost is de plantlocatie 
nog niet bekend en daardoor ook nog niet welke 
dichtbijgelegen scholen we kunnen uitnodigen 
om met ons mee te doen om de Boomfeestdag 
te vieren. 
Maar ook zonder een gemeentelijke plantlocatie 
biedt de boomfeestdag een goede gelegenheid 
om in de klas aandacht te besteden aan het 
belang van bomen. Op de website van de Boom-
feestdag is lesmateriaal te vinden om hierbij te 
gebruiken. Daarnaast heeft De Ulebelt enkele 
leskisten over allerlei aspecten van bomen in 
haar aanbod, die garant staan voor een aantal 
interessante lesuren over bomen, met aan-
schouwelijk materiaal. Kijk hiervoor in de digi-
tale NME-gids! 
 

 
 
Gezondheid is op dit moment een zeer actueel 
maatschappelijk thema. Dus… een perfect the-
ma voor Boomfeestdag 2013. Iedereen heeft 
bomen in de buurt: in de tuin, de straat of in 
het park. Het is eigenlijk zo ‘gewoon’ dat het 
veel mensen niet eens opvalt. Maar schijn be-
driegt, want….stel je voor hoe jouw dorp, stad 
of wijk er uit zal zien zonder bomen, krijg je 
dan ook niet een onbehagelijk gevoel? Voel jij 
je niet lekkerder in een groene, bomenrijke 
omgeving dan in een betonnen omgeving? 
Bomen in steden en dorpen zorgen er voor dat 
burgers zich lichamelijk én geestelijk gezonder 
voelen, minder gestrest. Een groene, bomenrij-
ke leefomgeving nodigt uit tot bewegen: wande-
len, fietsen, spelen. Maar uiteraard zorgen bo-
men voor zuurstof en voor heerlijke voedzame 
vruchten. Daarom is het thema voor de Boom-
feestdag op 20 maart 2013: 
"Bomen maken Gezond" 
 
 

Behoeftenonderzoek onder scholen 
In de loop van januari/begin februari gaan we 
een vragenlijst toesturen naar alle scholen bin-
nen Deventer, om een peiling te houden naar 
wensen en behoeften onder leerkrachten op het 
gebied van natuur- en milieu-educatie. Dit on-

http://www.warmetruiendag.nl/wat-kun-je-doen/op-school
http://www.ulebelt.nl/wordpress/wp-content/uploads/2007/10/Warme_Truiendag_2010_activiteitenboekje.pdf
http://boomfeestdag.nl/pagina/downloads/lesmateriaal/lesmateriaal-0
http://www.ulebelt.nl/nmegids/
http://www.ulebelt.nl/nmegids/
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derzoek past binnen de noodzaak om zake-
lijk(er) te blijven werken en ons aanbod zo goed 
mogelijk te laten aansluiten op de vraag vanuit 
het onderwijs. Dit zijn we onze opdrachtgever 
gemeente Deventer ook verplicht.  
 

 
We hopen dat zoveel mogelijk scholen de vra-
genlijst willen invullen en hun wensen kenbaar 
maken, zodat wij als educatief medewerkers 
het programma zo goed mogelijk kunnen laten 
aansluiten. Bovendien laten we hiermee ook 
zien waar de wensen en behoeften liggen bin-
nen het onderwijs. 
Dit is dus ook een kans voor leerkrachten om 
wellicht lang gekoesterde wensen op de groen 
thema’s/ milieu/ duurzaamheid/ groene 
schoolpleinen/ schoolexcursies etc te ventile-
ren! 
 
 

 
 

Bezuinigingen 
Ook De Ulebelt ontkomt niet aan de gemeente-
lijke bezuinigingen. Voor 2013 heeft dat onder 
meer als gevolg, dat twee tijdelijke medewer-
kers helaas vertrekken. Eén van hen, Arno 
Vroom, was geen onbekende voor leerkrachten 
en werkte als educatief medewerker en ver-
zorgde diverse boerderijlessen en de Boom-
feestdagen de afgelopen twee jaar. Daarnaast 
coördineerde hij de transportdienst met de 

chauffeursgroep, die elke week leskisten rond-
brengen van en naar de scholen. De taken van 
Arno zijn ondergebracht bij de andere mede-
werkers. 
De Ulebelt heeft nog geen aanpassingen aange-
bracht in haar educatieve aanbod naar de scho-
len, al sluiten we niet uit dat er op termijn wel-
licht wel zaken gaan veranderen. Het onder-
steunen van leerkrachten bij concreet natuur-
onderwijs blijven we een belangrijke zaak vin-
den die we graag willen blijven uitvoeren, zoals 
ook besproken met de gemeente. Om de be-
hoeften aan materiaal, lessen, ondersteuning, 
suggesties etc zo goed mogelijk in kaart te 
brengen, zal ergens de komende maand een 
vragenlijst worden uitgezet onder de leerkrach-
ten (zie elders in deze Ulepost). 
 
 

Theater Foomps te water!  
Af en toe komen er zo leuke projecten langs het 
bureau van de Ulepostredactie, dat we het niet 
kunnen laten er af en toe één uit te lichten! 
Foomps te water! is een educatieve voorstelling 
vol humor en muziek. Dit spannende avontuur 
vind plaats op en in de rivieren van Nederland 
en de kinderen krijgen van alles mee betreffen-
de ecologie en milieu. Over moed, behulpzaam-
heid en wat we kunnen doen met alles wat op 
ons pad terecht komt. 

 
In deze voorstelling belanden de Foomps als 
piraten op een papieren bootje, echter, zij 
worden door het Monster van Zwerfafval over-
mand en lijden schipbreuk. Dit monster blijkt de 
bewoners van de rivier ecologie in zijn greep te 
hebben. Met hun nieuwe vrienden gaan de 
Foomps de strijd aan tegen het zwerfafval. Zal 
het ze lukken de rivier weer schoon te krijgen? 
Ik zal u vertellen: niet zonder de hulp van de 
kinderen uit het publiek! 
Leeftijd 4+ / 30 min. 
max. 50 kinderen per voorstelling 
Tom Haage: Muziek en verhalenverteller 
Mieke Driessen: Design en poppenspel  
boekingen en meer informatie via: 
tom@foomp.nl tel: 06 44410645 
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AGENDA 
 
7-18 januari Tuinvogeltel-
ling, voor scholen 
januari levering materialen-
zending bollen-knollen 
vr 8 febr Warme Truiendag 
15 febr deadline voor bestellen Vierkante Me-
tertuin 
half maart Materialenzending Vierkante meter-
tuin 
20 maart Boomfeestdag Thema ‘Bomen maken 
gezond’ 
Maart-april: Lentepad kleuters en Lentekriebels 
groep 3-4 
1 april Jonge Dierenfeest bij De Ulebelt (2e 
Paasdag) 
April-juni Expeditie uiterwaard gr 7-8 
24 mei Materialenzending Vlinders in de klas 
  
 

 

Colofon 
De Ulepost is een Nieuwsbrief over het aanbod 
natuur- en milieu-educatie (NME) van De 
Ulebelt, en verschijnt zes keer per jaar. De Ule-
post 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/

