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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 5 mei 2012   
 

Ulepost 
Deze Ulepost is alweer de 25e editie die ver-
schijnt, sinds de start in 2008. Elke twee maan-
den weer korte berichtjes over NME-producten, 
nieuwe activiteiten in het aanbod, verslag van 
lessen en tips voor in de klas. Deze keer veel 
buitenactiviteiten uiteraard, met bijen, vlin-
ders, de uiterwaarden!  
 
 

 
 
Jaar van de Bij 
Het jaar 2012 is uitgeroepen tot (onder meer) 
het Jaar van de Bij, met veel aandacht voor het 
beschermen en helpen van bijen. Het gaat niet 
goed met de bijen, terwijl ze zo’n cruciale  
functie hebben bij de bestuiving van bloemen 

(van o.a. landbouwgewassen!).  
Een leuk onderwerp om op school ook iets mee 
te doen! Ga aan de slag met je klas om een bij-
enhotel te bouwen (voor solitaire insecten), 
zaai een bijentuintje in ergens langs het school-
plein of leen de Bezige Bijenkist van De Ulebelt 
(voor groep 5 t/m 8). Zin om meer te doen? Klik 
op de volgende links! 
http://www.jaarvandebij.nl/ 
http://duurzaamheidpo.kennisnet.nl/kalender/
jaar-van-de-bij 
http://www.bijenhotels.nl/index.htm 

 
 

Veel animo imkerlessen 
Wellicht vanwege het Jaar van de Bij? In elk ge-
val komen dit seizoen 23 klassen naar De 
Ulebelt voor een imkerles. De imkerlessen vin-
den elk jaar plaats in mei/juni, onder leiding 
van één van imkers van de Deventer Imkervere-
niging. Na een voorbereidende les in de klas, 
komen de kinderen naar De Ulebelt om het ver-
haal van een èchte imker te horen; compleet 
met kap, pijp, en natuurlijk alleen bewegen in 
slow motion. Terwijl de imker met een klein 
groepje in de bijenkast gaat kijken bij één van 
de twee bijenvolken die daar huizen (vriendelij-
ke Carnicabijtjes), gaan de overige kinderen 
ofwel een observatie-opdracht doen bij bloe-
men en bijen ofwel een eigen kaarsje rollen van 
bijenwas. Dit rouleert een paar keer en zo ma-
ken de kinderen kennis met het boeiende bijen-
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leven. De les is geschikt voor de groepen 3 t/m 
8 en de lessen zijn elk jaar volgeboekt. 
Voor leerkrachten die de komende weken met 
hun klas komen: denk s.v.p. aan de juiste kle-
ding voor de kinderen: lange mouwen en pijpen 
en dichte schoenen (ook als het erg warm weer 
is!). Een bijensteek is geen leuke ervaring voor 
een kind, ook al gebeurt het heel weinig bij de 
imkerlessen dat een bij steekt. 
 

Boomfeestdag Rivierenwijk 

 
 
Eind maart deden zo’n 30 kinderen van de Rivie-
renwijkschool mee aan de Boomfeestdag in het 
Venenplantsoen. Ondanks hun vrije dag (studie-
dag van het openbaar onderwijs), kwamen ze 
toch met meester Jurgen naar het park naast 
hun school, om samen met twee wethouders 
bomen te planten en een bomenopdrachtencir-
cuit te doen. Het Venenplantsoen is net herin-
gericht, en het planten van de bomen was een 
mooi moment daarin. Tijdens de Boomfeestdag 
werkte De Ulebelt samen met de Bomenstich-
ting, het IVN, Vogelwerkgroep IJsselstreek en 
Raster kinderwerk, de gemeente en het Deven-
ter Groenbedrijf. Elk jaar is de plantlocatie er-
gens anders, en De Ulebelt vraagt meestal 1 of 2 
scholen in de buurt om te komen helpen bij de 
Boomfeestdag. Volgend schooljaar valt de lan-
delijke Boomfeestdag op woensdag 20 maart. 
 
 

500 kleuters en peuters en de lente 
Dit voorjaar liepen 500 kleuters en peuters het 
Lentepad! Dit jaar voor de 3e keer, en inmiddels 
een echt succesnummer. In kleine groepjes zoe-
ken de kinderen de uilenbordjes met de lente-
opdrachten. Bijvoorbeeld over de blaadjes aan 
de bomen, bollen, jonge dieren, kleuren in de 
tuin en lentekriebels. De Wizardschool had zelfs 
leerlingen van groep 8 als begeleiding ingescha-
keld: zij gingen elk met twee kleuters aan de 
hand het pad lopen. Een prima oplossing en zo 

was het erf van De Ulebelt opeens gevuld met 
heel veel kinderen! 
De peuters van 7 kinderdagverblijven van Raster 
kregen een enigszins aangepast programma 
vanwege hun leeftijd en het feit dat zij alle-
maal met het thema ‘onder de grond’ bezig wa-
ren. En op een kinderboerderij valt daar veel 
over te ontdekken: konijnen die eindeloos gra-
ven, de mol die molshopen achter laat, maar 
natuurlijk ook de lentebolletjes!  
Het terrein van De Ulebelt leent zich erg goed 
voor dit soort ontdekpaden, met veel afwisse-
ling in onderwerpen. Het Lentepad is –net als 
het Herfstpad- een doe-het-zelf-les voor leer-
krachten, in overleg te boeken. Het kost weinig 
voorbereiding voor de leerkracht en de combi-
natie met de speelplekken op het terrein maakt 
een lentepad tot een geslaagd en educatief uit-
je! 
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Nieuw Expeditie-seizoen start! 
Na een oproep voor nieuwe klassen voor de Ex-
peditie uiterwaard stroomden de aanmeldingen 
letterlijk binnen. Met maar liefst 20 klassen 
gaan we dit voorjaar op pad, de uiterwaarden 
van de IJssel in om te beleven en te onder-
zoeken aan de rivier, de uiterwaarden en het 
project om meer ruimte voor de rivier te ma-
ken.  
De werkzaamheden voor Ruimte voor de Rivier 
zijn inmiddels begonnen, op de oostoever ten 
noorden van de stad. De Expedities vinden 
plaats in de Ossenwaard, bij de Worp. Hier gaan 
de kinderen aan de slag met uiteenlopende on-
derwerpen die daar zo voor het grijpen liggen. 
Het uiterwaardenproject dat De Ulebelt hier-
voor ontwikkeld heeft in samenwerking met 
IVN, Waterschap en IJssellandschap, is succesvol 
en vanuit verschillende andere steden zijn al 
verzoek gekomen voor overname.  
In het najaar is er weer plek voor nieuwe klas-
sen. Meer willen lezen over de Expeditie?  
Kijk even op de website van De Ulebelt! 
 
 

Dagje Ulebelt met je klas 
Steeds vaker bellen leerkrachten naar de 
Ulebelt met de vraag of er ook schoolreisjes te 
boeken zijn of dagprogramma’s. Inmiddels zijn 
we hard bezig een aantal arrangementen verder 
uit te werken, om aan deze vraag tegemoet te 
komen. Met een combinatie van dieren, een 
leuke speurtocht over het terrein en een aantal 
gekke spellen, is al een prima dag te vullen. 
Tussendoor picknicken op een van de speelplek-
ken, afsluiten met een heerlijk biologisch ijsje 
op het terras! Het programma is uit te breiden 
met korte workshops, ponykarritten etc. Vraag 
gerust eens naar de mogelijkheden! We denken 
graag mee. De eerste arrangementen staan in-
middels geboekt.  
 

 

Vlinders in de klas 
De materialenzending Vlinders in de klas zal 
rond 16 juni naar alle klassen gebracht worden, 
die dit gereserveerd hebben (ook al ruim 25!). 
Deze zending bestaat uit 2 schaaltjes met daar-
in poppen van het Koolwitje en eitjes, een map-
je met lessuggesties, een vlinderbak, een vlin-
derzoekkaart en een biologisch koolblaadje. De-
ze zending heeft bij aankomst direct verzorging 
nodig, hou daar rekening mee! 

 
De voortplantingscyclus van het koolwitje is een 
relatief korte: binnen twee weken lukt het om 
vanuit eitjes rupsen en de eerste poppen te 
hebben. Zeer geschikt dus om in de klas van 
heel dichtbij mee te maken! Het is heel goed te 
zien dat de rupsen eerst nog een paar keer ver-
vellen voordat ze gaan verpoppen en tot vlinder 
uitkomen. Elke keer weer blijkt het een bijzon-
der moment om samen met de kinderen de vlin-
ders buiten los te laten.  
Verzorging van vlinders is niet heel ingewikkeld; 
de rupsjes hebben verse blaadjes van een kool-
gewas nodig om van te eten.  De rupsen van het 
groot koolwitje eten allerlei soorten kool, zoals 
spruitkool, bladeren van bloemkool, boerenkool, 
spitskool en koolzaad. Kleine rupsen eten soms 
geen harde bladeren dus geef liever geen witte 
of rode kool. Het is belangrijk dat er geen be-
strijdingsmiddelen op de bladeren zitten. Mocht 
je er niet helemaal zeker van zijn of het blad 
onbespoten is, gebruik dan alleen de binnenste 
bladeren. Het leukste is natuurlijk om met de 
kinderen van te voren zelf koolplantjes te kwe-
ken. Vers water is belangrijk en geregeld even 
het hok verschonen: rupsen eten veel en poepen 
dus ook heel veel! Meer over verzorging lezen? 
Klik hier! 
Let op: de eitjes komen binnen op een klein 
stukje blad, en de piepkleine rupsjes eten eerst 
hun eitje op voordat ze aan het blaadje begin-
nen, gooi dus niet per ongeluk het jonge grut 
weg met een verlept blaadje! 
 

 

http://www.ulebelt.nl/educatie-en-projecten/expeditie-uiterwaard/
http://vlinderstichting.nl/onderwijs.php?id=199
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 Achtereenvolgens op de foto’s: pakketje zoals het 
in de klas komt – eitjes – rupsen – pop - vlinder  

 

 

 

 
 
 
 

Nieuwe aanbod schooljaar 2012-13 
Het schooljaar is nog niet om en er volgen nog 
heel wat weken vol met leuke lessen en leskis-
ten, maar we zijn alweer heel hard bezig met 
het samenstellen van het nieuwe aanbod voor 
volgend jaar! Naar verwachting eind mei zal het 
overzicht naar alle scholen gestuurd worden, 
reserveren kan ook vanaf dat moment.  
 

 
 
Zoals elk jaar zal bij de eerste keer inloggen in 
de digitale NME-gids gevraagd worden om de 
controle van de schoolgegevens. Voor elke re-
servering moet eerst de juiste groep zijn aan-
gemaakt, anders kan er niet geboekt worden. 
Met het verzenden van de nieuwe brochure, zul-
len ook de inloggevens weer meegestuurd wor-
den (deze zijn niet veranderd ten opzichte van 
dit jaar). De brochure en gegevens worden ver-
stuurd naar de contactpersoon natuur- en mili-
eueducatie per school (onze voorkeur) en bij 
afwezigheid/ onbekendheid hiervan, naar de 
directie. Als hierin veranderingen optreden, 
geef dat dan s.v.p. even door aan ons, omdat 
wij niet automatisch altijd alle wijzigingen bij 
alle scholen (in bijvoorbeeld verhuizingen, di-
rectiewisselingen etc) meekrijgen!  
Los van het aangebodene op het gebied van 
NME, kan er ook maatwerk geleverd worden. Zit 
je als leerkracht met een bepaalde vraag over 
een natuurles, een milieu-onderwerp of duur-
zaamheid? Neem eens contact op met De 
Ulebelt voor advies. In de winter van 2012 gaan 
we sowieso weer een peiling houden onder de 
leerkrachten naar wensen/ ideeën op het ge-
bied van natuur- en milieueducatie. 
 
 

Schooltuinen breiden uit 
De eerste zaden zijn weer gezaaid op de school-
tuinen bij De Ulebelt. Dit jaar doen er al 160 
leerlingen mee, van basisscholen De Vijf-er en 
l’Ambiente. Om verdere groei mogelijk te ma-
ken zoekt Stichting Schooltuinen Deventer spon-
sors. Er is plaats voor driehonderd tuintjes. 
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Na een pilot vorig jaar met 120 tuintjes van 
leerlingen van montessorischool l’Ambiente sluit 
dit jaar katholieke basisschool De Vijf-er zich 
aan. Op initiatief van leerkracht Henk Gieteling 
van De Vijf-er nemen een groep 6 en een groep 
7 aan de schooltuinen deel. “Buiten met je han-
den in de aarde dingen leren is een goed tegen-
wicht voor al het hoofdwerk in de klas”, vindt 
Gieteling. “De leerlingen hebben al behoorlijk 
wat gezaaid en geplant: snijbiet, tuinkers, ei-
kenbladsla, kropsla, pluksla, ui en rode kool. Ze 
zijn heel enthousiast. En de begeleiding door de 
vrijwilligers en De Ulebelt is geweldig goed ge-
regeld.” 

Om het schooltuinieren mogelijk te maken is 
Stichting Schooltuinen Deventer afhankelijk van 
sponsoring. Gelukkig krijgt ze die van verschil-
lende organisaties in Deventer, maar als er 
meer kinderen meedoen is er ook meer geld no-
dig. Daarom doet de stichting een oproep om 
voor 25 euro een schooltuin voor één tuinsei-
zoen te adopteren. Wie groter denkt, kan voor 
zeshonderd euro ook een hele schoolklas voor 
een tuinseizoen adopteren. Sponsors dragen bij 
aan het doel van de stichting om kinderen spe-
lenderwijs te leren waar hun eten vandaan komt 
voordat het op hun bordje ligt. 
Meer lezen op de website! 
(Met dank aan Tryntsje van de Schooltuinen) 
 

Materialenzending paddenstoelen 
Als eerste belangrijke nieuwe aanbod staat de 
materialenzending Paddenstoelen gepland: deze 
zal eind september worden uitgeleverd en de 
reserveringen hiervoor moeten dus al op 1 sep-
tember binnen zijn!  
Het gaat hier om een doos met zgn 
paddenstoelenbroed, dat bij de juiste 
verzorging een aantal maaltjes heerlijke 
champginons oplevert! Het pakket gata 
vergezeld van een handleiding met lessuggesties 
voor in de klas. Het is een materialenzending 
voor de groep 1 t/m 8. 

 
 

Hoezo Gelders Netwerk 
De Ulebelt is al jaren aangesloten bij het 
Gelders netwerk van NME-centra. Niet om nu 
stiekem over te lopen naar Gelderland, maar 
omdat we bijvoorbeeld binnen de 
Stedendriehoek geregeld samenwerken met De 
Kaardebol in Zutphen en het Natuurhuis in 
Apeldoorn. De Gelderse centra hebben de 
krachten ondertussen nog meer gebundeld door 
het oprichten van de vereniging Netwerk 
Gelderse NME-centra, met ook een eigen 
website. Aan de gevel van het gebouw van De 
lebelt pronkt dit logo dan ook.  
Eén van de zaken die de centra gezamenlijk 
oppakken, is bijvoorbeeld het verzorgen van de 
materialenzendingen. Elk jaar zijn er 2 
materialenzendingen voor het basisonderwijs, 
verzorgd door een paar NME-centra. In het 
komende schooljaar zijn dit de zendingen: 
paddenstoelen en bollen/knollen (in januari). 
Door deze zendingen gezamenlijk op te pakken 
en gezamenlijke inkoop te doen van bv de 
paddenstoelenpakketten, kan het materiaal 
steeds actueel en kwalitatief goed zijn voor een 
betaalbare prijs. In het schooljaar 2014-15 gaat 
De Ulebelt meewerken aan de 
materialenzending Van graan tot brood. 
Andere zaken die de Gelderse NME-centra 
oppakken zijn het uitwerken van een soort 
basispakket NME, dat voor alle nme-centra een 
kwalitatief goed basispakket (aan leskisten en 
materialenzendingen) moet bieden naar 
scholen. Ook hiervoor geldt dat de centra 
gezamenlijk het educatieve materiaal 
ontwikkelen en bijstellen. Specifiek voor elk 
centra zal zijn de buitenlessen en excursies, 
omdat deze vaak locatiegebonden zijn. Tussen 

http://www.schooltuinendeventer.nl/
http://www.gelderse-nme-centra.nl/11
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de centra onderling is veel uitwisseling, zowel 
van kennis en ervaring als complete leskisten. 
 
 

 
 

 
 
AGENDA 
 
Eind mei nieuwe aanbod NME naar scholen 
Sept materialenzending Paddenstoelen gr 1-8 
16 september Oogstfeest 12-17 uur; De Ulebelt. 
Thema Festival van de Toekomst 
Sept/okt Expeditie Uiterwaard 
Okt/nov Herfstpad kleuters bij Ulebelt 
Jan materialenzending Bollen/Knollen gr 1-4 

8 febr Warme Truiendag 
Maart materialenzending Vierkante Meter Tuin 
20 maart Boomfeestdag 
 
 

 

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/

