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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 6 juli   
 

 
 
In deze Ulepost… 
Alweer de laatste Ulepost van dit jaar! De 
meeste leerkrachten zijn waarschijnlijk al aan 
het aftellen tot de zomervakantie, en ook bij 
de Ulebelt staan de activiteiten al in zomerse 
sfeer. Deze laatste Ulepost van het schooljaar 
2011-2012 vertelt nog over de leuke succesver-
halen van de afgelopen tijd, en beter nog: over 
de activiteiten die op stapel staan en de moge-
lijkheden om hierop in te schrijven! 
Voor nu wensen we jullie allemaal vast een he-
le fijne zonnige en relaxte vakantie toe! De 
eerst volgende Ulepost verschijnt in één van de 
eerste schoolweken, tot dan! 

Wie gaat mee op 
Expeditie?  
In het najaar is er weer plek voor de groepen 7 
en/of 8 om mee te gaan op Expeditie Uiter-
waard. Vanwege weersomstandigheden en het 
waterpeil in rivier/uiterwaarden, kunnen deze 
Expedities ingepland worden tot aan de herfst-
vakantie. Deelname is gratis, bij de excursie, 
uitgevoerd door deskundige IJsselgidsen, hoort 
een voorbereidende les in de klas. Opgave kan 
via de digitale NME-gids. Op de website van De 
Ulebelt vind je meer informatie over het hoe en 
wat van een Expeditie, opgave kan via digitale 
NME-gids!  
De afgelopen maanden gingen maar liefst 18 
klassen met ons mee op Expeditie, vrijwel altijd 
met goed weer en steevast met veel struinple-
zier. Expedities worden mogelijk gemaakt door 
de Waterschappen Groot Salland en Veluwe, die 
samen het Deventer bureau van Ruimte voor de 
Rivier vormen. Wacht niet te lang, vol=vol! 
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Reserveren aanbod 
2012-2013 
Alle scholen in Deventer heb-
ben inmiddels een pakket van De Ulebelt ont-
vangen, met hierin het overzicht van het nieu-
we aanbod voor het schooljaar 2012-2013, plus 
alle inloggegevens. En bovendien enkele Struin-
waaiers om in de Douwelerkolk lekker mee naar 
buiten te gaan met een klas! 
De opgaven voor het nieuwe schooljaar zijn al-
weer begonnen, en inmiddels zijn de eerste 
boekingen al binnen. Wacht niet te lang met 
reserveren, want op=op, en zeker de buitenles-
sen zijn altijd snel volgeboekt. Bij overboeking 
zal naar alle redelijkheid een rooster worden 
opgesteld. Let bij het inloggen de eerste keer 
even op de instructies, want reserveren is pas 
mogelijk als alle schoolgegevens gecontroleerd 
worden! Een gebruikershandleiding voor de digi-
tale NME-gids staat op de website van De 
Ulebelt! Lukt inloggen niet om de een of andere 
reden, wil je iets weten over invoer, stuur dan 
even een mail naar Maike Nelissen! 
 
 

Vlinders in de klas groot succes 
Half juni zouden alle vlinderbakken naar de 
scholen gaan, 27 bakken met handleiding, zoek-
kaart, instructies stonden klaar voor transport, 
leerkrachten zaten al klaar met blaadjes kool, 
toen er een telefoontje van de Vlinderstichting 
binnenkwam dat de TNT een foutje had ge-
maakt met de zending… Uiteindelijk kwamen de 
doosjes met poppen, rupsen en eitjes een dag 
later binnen, en met dit kwetsbare materiaal is 

dat altijd afwachten of het goed gaat. 
De vlinderkast bij De Ulebelt zelf bleek in elk 
geval goed te functioneren: al gauw  konden we 
de eerste vlinders zien en de kool was bijna niet 
aan te slepen voor de hongerige rupsen. Na-
vraag bij de scholen na een week leverde het-
zelfde beeld op: veel leuke reacties rolden de 
mailbox in: 

* Keigoede resultaten, al 5 vlinders dag ge-

zwaaid met 20 kleuters en onze ogen uitgeke-

ken naar wriemelende poppen. Op dit moment 

een heleboel vette rupsen die van plan lijken te 

gaan poppen. De kinderen vinden het machtig 

en ik ook.  

De geur viel tegen, maar toen ik de kinderen 

vroeg wat zij deden als ze kool gegeten hadden, 

snapten ze het :)) 

Super projectje, fijn werkboekje. 

* Met onze vlinders, poppen en eitjes gaat het 

heel goed. Al 5 vlinders vrijgelaten en de rupsen 

zijn zich nu aan het verpoppen. Er waren ook 

babyrupsen uit de eitjes gekomen. 

De kinderen vinden het heel erg leuk! 

* We hebben gistermiddag net vier koolwitjes 

vrij gelaten in de schooltuin. Er is nog een co-

con druk bezig met groeien, komt vast uit bin-

nenkort en de rupsen zijn dol op de koolbladeren 

uit de schooltuin. Het gaat dus heel goed! De 

kinderen vinden het super. 
 

 
 
 

Materialenzending Paddenstoelen  
In het najaar komt de materialenzending pad-
denstoelen naar de scholen, een smakelijk pak-
ket om zelf paddenstoelen te kweken in de klas, 
vergezeld van een handleiding voor leerkrach-
ten met lessuggesties. Deze materialenzending 
is bedoeld voor de groepen 1 t/m 6 en moet 
snel besteld worden! 6 september is de deadline 

http://www.ulebelt.nl/educatie-en-projecten/
mailto:m.nelissen@ulebelt.nl
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voor reserveren! In de week van 25 september 
worden de pakketten uitgeleverd, dat betekent 
smullen van paddenstoelen vóór de herfstvakan-
tie! 
 
 

600 kinderen voor imkerlessen 

 
 
Maar liefst 600 kinderen volgden dit seizoen één 
van de imkerlessen, verzorgd door een echte 
imker. De Deventer Imkervereniging heeft een 
bijenstal voor haar imkers op het terrein van De 
Ulebelt. In ruil voor deze locatie, is indertijd 
afgesproken dat de imkers ons assisteren bij het 
aanbod van de imkerlessen. En zo treden in de 
maanden mei-juni verschillende imkers de klas 
in vol ornaat tegemoet, uitgerust met pijp en 
bijenkap. De kinderen zijn meteen onder de in-
druk. Na een inleidend verhaal over het belang 
van het vak imker en het belang van bijen voor 
de natuur, mogen de kinderen in kleine groep-
jes ook zelf een kijkje nemen in de kleine edu-
catieve bijenstal achter het hoofdgebouw. Maar 
pas op, alleen als je de juiste kleding èn een 
bijenkap ophebt! Met een beetje geluk zien de 
kinderen zelfs de koningin, als de imker heel 
voorzichtig één van de raten uit een bijenkast 
trekt. Ondanks het gezoem van honderden bij-
en, blijven de kinderen rustig en vol aandacht 
kijken naar wat daar gebeurt. Ondertussen gaan 
de andere groepjes kinderen bijenbloemen on-
derzoeken en een waskaarsje rollen. Elk bezoek 
levert weer een geslaagde les op, met een te-

vreden leerkracht en enthousiaste kinderen èn 
ouders. Voor het komende schooljaar is er ook 
weer plek voor 20 klassen, maar wel geldt: 
vol=vol! 
 
 

Genieten van de herfst bij Ulebelt 
In de herfst zijn 2 soorten doe-het-zelftochten 
te boeken bij De Ulebelt; herfstpad voor kleu-
ters( voor het derde jaar op rij een succes) en 
dit jaar voor het eerst: Speuren naar herfstkleu-
ren voor groep 3-4, gericht op beleving van de 
herfst. Allerlei aspecten van de herfst komen 
onderweg aan bod.  
 

 
 

 
Energie van de zon 
Alle zonnige scholen in Deventer (lees: school-
gebouwen met zonnepanelen op hun dak!) heb-
ben inmiddels een infopaneel ontvangen van de 
installateur, waarop af te lezen valt hoeveel 
energie er van het dak komt. Opgewekt door de 
zon, bespaart deze energie op de uitstoot van 
het schadelijk CO2-gas.Deze panelen geven een 
goede aanleiding om hier in de klas mee verder 
te gaan: ga eens een tijd samen met leerlingen 
de stand bijhouden, zoek uit hoeveel energie de 
verschillende apparaten in de klas  vragen en 
reken uit hoeveel uren de zon daarvoor moet 
schijnen op jullie dak! Bij optimale zonnestand 
en volop zonrijke dag, levert 1 paneel een ver-
mogen van maximaal 240 Wattpiek, de eerst 
stap voor leuke rekensommen! Want hoeveel 
stroom verbruikt een computer eigenlijk? Of de 
lichten aan de hele dag in de klas? Of de beamer 
van het digibord aan laten staan in de lunchpau-
ze? De monitor maakt in één klap inzichtelijk 
wat er op het dak gebeurt. Wie graag onder-
steuning wil bij het uitwerken van educatieve 
mogelijkheden, neemt contact op met De 
Ulebelt, of kijkt alvast even op de website om 

http://www.ulebelt.nl/educatie-en-projecten/zonnestroom-project/
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het volledige aanbod aan energieke pakketten 
en lessen te zien. 
 

Actie met scholen in Afrika 
Niet alleen in Nederland houden schoolkinderen 
zich bezig met zonne-energie. In Afrika zijn bij-
voorbeeld scholen die ook zonne-energie op-
wekken. De Stichting S3C richt zich op  
zonnestroomprojecten voor scholen in Afrika en 
vraagt nu aan de `zonnescholen’ in Deventer en 
omgeving of zij mogelijk te benaderen zouden 
zijn met het verzoek om op enige wijze een 
band aan te gaan met scholen in Afrika die ook 
met duurzame energie aan de slag zijn, en bij 
te dragen aan de mogelijkheden daartoe. Voor 
veel Afrikaanse scholen is zonne-energie niet 
een  alternatief voor grijze stroom maar als eni-
ge optie om überhaupt stroom te krijgen) Via 
zo'n band zou een ondersteuningsrelatie ook 
voedend kunnen zijn voor het project hier en 
wellicht een extra dimensie kunne krijgen rich-
ting wereldburgerschap; ook een thema dat 
voor scholen van belang is. Interesse en meer 
willen weten? Neem contact op met De Ulebelt 
of kijk even op de website van S3C (Solar for 
sub-Saharan Schools and Communities). 
Behalve dit project, dat zich vooralsnog richt op 
de Afrikaanse landen Ethipoië en Kenia, is het 
ook mogelijk om contacten te gaan leggen met 
scholen in Uganda. Hier heeft de gemeente De-
venter nauwe banden mee in het kader van de 
Milenniumgemeente. Dit project heet Con-
nect2Uganda, meer informatie is hier te vinden. 
Het interessante hiervan is dat er al in veel bre-
dere zin samenwerking is met Uganda. Con-
nect2Uganda is een lokaal samenwerkingsver-
band waarin NGOs, de gemeente Deventer, on-
derwijs en bedrijfsleven hun krachten bundelen 
op het terrein van internationale samenwerking 
in Uganda.  
De activiteiten ondersteunen het werk van twee 
NGOs uit Deventer: UP4S en Kinderen van Ugan-
da. Deze NGO’s werken aan het verbeteren van 
de leefomstandigheden van jongeren in de sub-
counties Kibinge en Bukomansimbi in Uganda. 
Leerkrachten die meer willen weten van deze 
beide projecten, kunnen via De Ulebelt ook alle 
contactgegevens krijgen. 

 

Waar is de leskist….? 
Het viel af en toe niet mee… In korte tijd liepen 
er zoveel boerdijlessen, imkerlessen en expedi-
ties met allemaal voorbereidende leskisten die 
op tijd naar de klassen moesten, dat er af en 
toe wel eens iets mis liep. Dan was er opeens 
een kist kwijt, of per ongeluk naar de verkeerde 
school, of niet op tijd teruggebracht… Onze ex-
cuses voor de verwarring!  
Voor volgend jaar gaan we proberen onze trans-
portdienst in drukke perioden uit te breiden. 
We hebben op dit moment een ploeg van ge-
weldige, trouwe chauffeurs die elke vrijdag voor 
ons leskisten van en naar scholen rijden. 
 
 

Knipselkrant 
Uit een digitale nieuwsbrief van het Roessink: 

“Wat je ver haalt is lekker wordt er wel beweerd. 

Maar soms hoef je helemaal niet zo ver weg te 

gaan om iets heel leuks te beleven. Dat geldt ze-

ker voor het bezoek aan De Ulebelt. We hebben 

binnen onze gemeentegrenzen een geweldige 

plek waar onze (lees 'jullie') kinderen met de 

natuur in aanraking kunnen komen. Veel ou-

ders op de Vijfhoek zijn die mening al toege-

daan en dat zorgt elke dag voor een gezellige 

drukte in en rond De Ulebelt, maar ik weet niet 

of jullie ouders dat ook doen. Daarom is zo'n 

uitstapje zoals die gedaan is door groep 3 ook zo 

leuk. De kinderen konden van alles doen, waar-

onder  het meehelpen stallen schoonmaken en de 

dieren voeren. Maar ook lammetjes aaien en dat 

soort dingen. Aan de gezichtjes te zien en ook 

aan de reacties na de tijd was te merken dat ze 

het allemaal heel erg leuk vonden.” 

 
 

Dag van de Duurzaamheid 

 
 
Ook dit jaar neemt Urgenda het initiatief voor 
de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Op 10 
oktober 2012 is de Dag van de Duurzaamheid. 
Op die dag laat Nederland zien hoe de wereld 

 

Solar modules at Namanga Development Centre 

mailto:m.nelissen@ulebelt.nl
http://www.solars3c.com/
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schoner, mooier en eerlijker kan. Ook kinderen 
hebben veel vragen over milieu, klimaat, ener-
gie, samenleven en eerlijk delen. Daarom is er 
de scholenactie op de Dag van de Duurzaam-
heid.  
Wat is duurzaamheid? Een leerling van 8 jaar 
antwoordde na enig nadenken en met een frons 
tussen de wenkbrauwen: “Duurzaamheid is dat 
je zuinig bent op wat belangrijk is”.  
 
De scholenactie houdt in dat  leerkrachten, bur-
gemeesters, wethouders, ouders, pabo-
studenten, professionals, bekende en onbeken-
de Nederlanders komen voorlezen op een basis-
school en hierna in gesprek gaan met leerlingen 
over hoe we op een duurzame manier met de 
aarde om kunnen gaan.  
Laat het zien op 10-10. Doe mee! 
Dit jaar kan de  hele school meedoen! Drie ver-
halen uit de volgende boeken zijn geselecteerd:  
Groep 1-2:  Pluk redt de dieren 
Groep 3-4:  Mr Finney en de andere kant van het 
water of Pluk redt de dieren  
Groep 5-6:  Mr Finney en de andere kant van het 
water of Help, mijn iglo smelt 
Groep 7-8:  Help, mijn iglo smelt 
De Ulebelt is bezig een leuk programma sa-
men te stellen voor 10-10,. In elk geval met 
een voorleesactie op eigen terrein. Verder 
roept De Ulebelt zoveel mogelijk scholen op 
om mee te doen met de actie! 
 
 

Checklist scharrelkinderen 
Of de 30 dingen die je gedaan moet hebben op 
je 11e. 
Dit voorjaar barstte een discussie los rond een 
lijst die de National Trust (Britse zusterorgansi-
atie van Natuurmonumenten) publiceerde als 
een soort protest tegen de tendens dat steeds 
meer kinderen minder buiten komen. Als kin-
deren al buiten spelen, zijn er regels, afspra-
ken, agenten, bordjes, buurtbewoners, ouders 
of leerkrachten etc om het ze te belemmeren 
lijkt wel. De National Trust deed onderzoek 
naar vrijetijdsbesteding van kinderen en ont-
dekte dat Britse kinderen dagelijks gemiddeld 
2,5 uur van hun vrije tijd achter een beeld-
scherm doorbrengen. Slechts 10 procent van 
hun speeltijd brengen ze door buiten het blik-
veld van hun ouders. 
Het territorium waar de kinderen spelen, is de 
afgelopen dertig jaar met 90 procent ingekrom-
pen. Ouders die hun kinderen naar school laten 
fietsen, krijgen scheve blikken. Volgens de Trust 
is veel ouderlijke angst irreëel. Zo vallen er 
jaarlijks uiteindelijk meer kinderen uit hun bed 
dan uit een boom. 

Het onderzoek leidde in elk geval tot een lijstje 
van 30 dingen die je als kind gedaan moet heb-
ben op je 11e jaar: een lijstje dat inmiddels 
flink rondgestuurd wordt op allerlei internet-
fora. En omdat het zo aansluit bij wat De 
Ulebelt ook belangrijk vindt, volgt ie hier: 
 

 
 
1. In een boom klimmen 
2. Van een heuvel rollen 
3. Wildkamperen 
4. Een hutje bouwen in het bos 
5. Een steen over het water ketsen 
6. Rennen in de regen 
7. Vliegeren 
8. Vissen met een net 
9. Een appel van de boom eten 
10.Spelen met kastanjes 
11.Sneeuwballen gooien 
12.Schatgraven op het strand 
13. Moddertaartjes bakken 
14. Een dammetje aanleggen 
15. Sleeën 
16. Iemand ingraven in het zand 
17. Een slakkenrace houden 
18. Over een omgevallen boom lopen 
19. Touwslingeren 
20. In de modder rollen 
21. Bramen plukken 
22. In een boom kijken 
23. Naar een eiland gaan 
24. 'Vliegen' in de wind 
25. Een grasfluitje maken 
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26. Fossielen en botten zoeken 
27. De zon zien opgaan 
28. Een flinke heuvel beklimmen 
29. Achter een waterval kruipen 
30. Een vogel uit je hand voeren 
 
Tip: wie dit lijstje graag voor zijn eigen klas wil 
afvinken, komt naar De Ulebelt voor een leuk 
belevingsprogramma! 
 
© De Volkskrant 

“Vette ringtone man, waar kun je die down-
loaden?” 

 
 

 
 

AGENDA 
 
6 sept materialenzending Paddenstoelen 
12-17 sept: Groene Voetstappenweek 
16 september Oogstfeest 12-17 uur; De Ulebelt. 
Thema Gezondheid 
Sept/okt Expeditie Uiterwaard  
10-10 Dag van de Duurzaamheid 
Okt/nov Herfstpad kleuters en Speuren naar 
herfstkleuren bij Ulebelt 
Jan materialenzending Bollen/knollen 
8 febr Warme Truiendag 
Maart materialenzending Vierkante Meter Tuin 
Maart/april Cursus natuurouders IVN  
20 maart Boomfeestdag 
Maart/april Cursus natuurouders IVN 
Mrt-mei Lentepad kleuters en Lentekriebels 3-4 
bij Ulebelt 
April-juni Expeditie Uiterwaard  
Mei materialenzending Tropische producten 
Voorjaar Vogels in je achtertuin; Vlinderlessen  
Mei/juni Imkerlessen Ulebelt 
 

 

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

den via www.ulebelt.nl 

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,   
Maike Nelissen (tel 0570-653437). 
Stichting De Ulebelt; Maatmansweg 3, 7425 NC 
Deventer; tel 0570-653437 
www.ulebelt.nl 

 

mailto:m.nelissen@ulebelt.nl
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