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550 kleuters beleven herfst 

 
Dorpsschool Bathmen onderzoekt herfstvruchten 

Maar liefst 550 kleuters zijn deze herfst naar 
De Ulebelt gekomen om de herfst te beleven. 
Handpop Oeroeboeroe ontving de kleuters 
vanuit zijn uilenkast en leidde hen het ter-
rein door. Al wandelend langs de tuinen, de 
dieren en prachtige herfstkleuren leerden de 
kleuters spelenderwijs over de herfstver-
schijnselen, trekvogels, paddenstoelen en 
toevallige ontmoetingen zoals de vondst van 
een klein salamandertje. Iedereen reageerde 
erg enthousiast op dit herfstpad, nieuw in 
het aanbod van De Ulebelt. Een van de kleu-
ters die op een regenachtige dag kwam, riep 
zelfs verrukt uit dat dit het allerleukste 
schoolreisje was dat ie ooit gedaan had!  
De seizoens-belevingstochten bij De Ulebelt 
zijn doe-het-zelflessen voor kleuters, waarbij 
De Ulebelt alle materialen klaar zet en de 
leerkracht zelf de les uitvoert. 

 
Juf Rosalien met Uil Oeroeboeroe en kleuters van 
l'Ambienteschool 

Dit herfstpad is een vervolg op de Lentetocht 
met de Uil, die dit voorjaar startte. Vanwege 
het grote succes van deze natuurbelevings-
paden, gaat De Ulebelt door met het ontwik-
kelen van dit soort doe-het-zelflessen over 
haar terrein. Te denken valt aan tochten 
voor andere groepen en meer thematische 
tochten over bijvoorbeeld kriebelbeestjes. 
 
 

Hovenschool zet 6484 Groene 
Voetstappen 

 

 



Tijdens de internationale 
actieweek Groene Voet-
stappen (13-17 sept 2010) 
heeft de Hovenschool 
6484 Groene Voetstappen 
verzameld, door de hele 
week zoveel mogelijk per 
fiets en te voet naar 
school te gaan. Met deze 
actie vragen kinderen 
over de hele wereld aan-
dacht voor een gezond 
milieu, veiligheid en hun 
eigen gezondheid. Alle 
verzamelde voetstappen gaan aan het einde 
van het jaar mee naar Mexico, waar ze tij-
dens de grote VN-Klimaattop zullen worden 
aangeboden. 
Een delegatie kinderen van de Hovenschool 
kwam tijdens het jaarlijkse Oogstfeest van 
De Ulebelt hun verzamelde Groene Voetstap-
pen aanbieden aan wethouder Jos Pierey. Als 
blijk van waardering ging daarna de hele de-
legatie, samen met de wethouder, onder het 
genot van een lekker biologisch ijsje, een rit 
maken met de huifkar. Een paard heeft im-
mers ook Groene Voetstappen! De wethouder 
prees de kinderen voor hun inzet en compli-
menteerde de Hovenschool als groenste 
school van Deventer. 
 
 

Zonnige schooldaken 
 

 
Kinderen bekijken op een Zeeuws schooldak de pa-
nelen 

De gemeente Deventer is ambitieus in haar 
klimaatdoelstellingen: een groot deel van de 
daken van schoolgebouwen in de stad zal 
worden voorzien van zonnepanelen. Bij alle 
panelen hoort ook een informatiebord, waar-
op de stand is af te lezen van de hoeveelheid 
opgewekte energie. Dit omvangrijke project 
biedt ook een kans om in de klas aan de slag 
te gaan met het onderwerp duurzame ener-
gie en klimaatverandering. De Ulebelt is be-
zig om een goed overzicht te maken van alle 
mogelijkheden voor alle klassen, dat naar de 

scholen gestuurd zal worden 
zodra bekend is wat de defini-
tieve lijst van de schoolge-
bouwen is. De betrokken scho-
len kunnen hier vóór de jaar-
wisseling –zo verwacht de ge-
meente- bericht over ontvan-
gen. 
Op dit moment zijn er veel 
gemeenten in Nederland bezig 
met vergelijkbare projecten. 
Zo ook in Zeeland, waar een 
provinciaal project „Zon op 
School‟ heel succesvol draait. 

De Ulebelt onderzoekt in hoeverre we de 
opgedane ervaringen daar kunnen inzetten in 
Deventer. 
 
 

Workshop Sarah‟s wereld 
De geplande workshop Sarah‟s Wereld, over 
het bijbehorende lespakket voor de groepen 
6-8, is uitgesteld van november tot in het 
vroege voorjaar 2011. Scholen krijgen vanzelf 
een nieuwe uitnodiging. Inschrijvingen voor 
de leskist gaan gewoon door. 
 
 

Schoolpleinen Apeldoorn 
Begin november woonde Ulebelt-
medewerkster Maike Nelissen een excursie 
bij in Apeldoorn, waarbij een aantal “groene 
schoolpleinen” werden bezocht. Schoolplei-
nen waar bij de inrichting veel aandacht is 
besteed aan groene plekken, een natuurljike 
inrichting en de educatieve mogelijkheden 
die dit biedt aan de leerkrachten. Vol en-
thousiasme vertelden de directeuren van de 
scholen over hun ervaringen in en om deze 
pleinen.  
Ook scholen in Deventer  hebben belang-
stelling voor een andere inrichting van hun 
schoolplein. Scholen die daar meer over wil-
len weten, kunnen vrijblijvend een oriënte-
rend gesprek aanvragen bij De Ulebelt, om 
de mogelijkheden en opties te bespreken. 
Teamsessies, workshops, brainstormsessies, 
participatietrajecten met de kinderen: zet 
samen een stappenplan op om te komen tot 
een programma op maat. Bij De Ulebelt is 
inmiddels veel voorbeeldmateriaal, foto‟s en 
inspiratiemateriaal verzameld om anderen 
mee op weg te helpen. Uiteraard speelt de 
eigen natuurspeelplek De Takkenbende en 
alle expertise die we er hebben opgebouwd, 
daar ook een rol in. 



 
Amfitheater bij De Gentiaan 

 

 
Simpele helling met stenen als zitplekken/lesruimte 

 
Samen spelen met water in de Wadi, met regenwater 
van het schooldak 

Warme Truien aan! 
Begin februari is het weer zo ver: internatio-
nale Warme Truiendag! Om bewustwording 
rondom energieverbruik en opwarming van 
de aarde actueel te houden, is er elk jaar 
een dag waarop zoveel mogelijk scholen, 
bedrijven en gemeenten hun verwarming een 
graadje lager zetten en een dikke trui aan-
trekken. Voor scholen een leuk moment voor 
ludieke acties met de leerlingen: in het ver-
leden zijn al vele goede en inspirerende 
voorbeelden gepasseerd! 
De Ulebelt roept de scholen in Deventer op 
om deze dag mee te doen aan de Warme 
Truien-actie  en zelf leuke acties te ontwer-
pen rondom dit thema. Scholen die graag 
ondersteuning hierbij willen, tips voor lessen 
of activiteiten, kunnen via een emailtje dit 
aangeven. Er is een bruikbaar activiteiten-
boekje beschikbaar voor het onderwijs, ont-
wikkeld door NME Amsterdam, dat scholen 
mogen gebruiken. Stuur even een berichtje 
naar m.nelissen@ulebelt.nl om dit boekje te 
ontvangen. 

 
 
 
Paddenstoelen kweken in de klas 
De vochtige herfst is het ideale seizoen voor 
een fraaie schimmelsoort: de paddenstoel. 
Om  leerlingen van dichtbij te laten ervaren 
hoe het groeiproces van paddenstoelen ver-
loopt, bood De Ulebelt dit schooljaar een 
kweekpakket champignons aan voor het ba-
sisonderwijs. De Ulebelt doet dit vanuit de 
samenwerking met 17 leden van de Vereni-
ging Netwerk Gelderse Centra voor Natuur- 
en milieueducatie.  Zo‟n 22.500 leerlingen in 
Gelderland èn Deventer (5 scholen) zijn in 
deze weken aan de slag met dit fascinerende 
onderwerp. 
 
Het pakket bestaat uit een doos champignon-
broed en een uitgebreide handleiding met 
werkbladen. Een paddenstoelenzoekkaart, 
een vergrootglas en een strip over het kwe-
ken van champignons maken het geheel com-
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pleet. Bij een juiste verzorging geeft het 
kweekpakket wel vijf weken lang eetbare, 
verse champignons. Tijdens het opkweken 
observeren de leerlingen wat er allemaal 
gebeurt in het kweekpakket. Ze onderzoeken 
de bouw en groeiwijze van de champignon, 
maken sporenafdrukken in een ‟sporendoos‟ 
en kweken zelf allerlei soorten schimmels. 
Met behulp van de zoekkaart wordt tijdens 
een heerlijke herfstwandeling gezocht naar 
veel voorkomende paddenstoelen, waarbij 
ook het vergrootglas goed van pas komt. Met 
behulp van de recepten uit de handleiding 
kunnen smakelijke hapjes worden bereid met 
de gekweekte champignons. Als afsluiting 
presenteren de kinderen hun onderzoeken en 
de paddenstoelenhapjes tijdens een tentoon-
stelling of inloopavond. 
 
Ook bij De Ulebelt zelf gaan kinderen aan de 
slag met het zelf kweken van champignons. 
Kinderen van de boerderijclub zullen het 
broed bestuderen en bezoekers kunnen kij-
ken hoe snel de paddenstoelen groeien! 
 

Het Paddenstoelen-pakket is één van de vier 
materiaalzendingen die dit schooljaar in het 
aanbod van De Ulebelt zijn opgenomen. De 
andere drie zendingen zijn: Wintergroenten, 
Voorjaarstakken en Vlinders in de klas. Mate-
riaalzendingen zijn altijd de echte „plus‟-
pakketten: naast educatief materiaal als les-
suggesties zit er altijd levend materiaal in 
zo‟n zending: paddenstoelenbroed, groenten, 
takken, vlinders. De serie materiaalzendin-
gen worden sinds jaar en dag ontwikkeld bin-
nen het Gelderse samenwerkingsverband van 
NME-centra, waarbij er een cyclus van 3 jaar 
is. Volgend jaar staan er dus andere onder-
werpen op het programma en de paddenstoe-
len komen pas in 2013 weer terug in het aan-
bod. Alleen de vlinderzending is vanwege het 
grote succes ieder jaar opgenomen. Voor de 
materiaalzendingen van voorjaarstakken 

kunnen nog reserveringen geplaatst worden 
via de digitale NME-gids, voor wintergroenten 
en vlinders moet u even contact opnemen 
met de educatiewerker, Maike Nelissen. 
Hiervan zijn de bestellingen nl al geplaatst, 
maar bij belangstelling is het wellicht moge-
lijk nog een nabestelling te doen. Laat dat 
dan even weten! 
 
 
 

Begeleiders buitenlessen 
Bij de buitenlessen, die De Ulebelt op haar 
eigen terrein verzorgt (boerderijlessen en 
imkerlessen), ligt de uitvoering van de lessen 
weliswaar in handen van medewerkers van 
De Ulebelt, maar de lessen kunnen alleen op 
een verantwoorde wijze gegevens worden, 
als er voldoende begeleiders mee komen voor 
de kinderen. Het is inmiddels een aantal keer 
voorgevallen dat leerkrachten met te weinig 
begeleiders komen of de groepjes onvol-
doende in de gaten houden. Vaak lopen 
daardoor lessen uit of worden de opdrachten 
niet uitgevoerd. Daarom verzoek aan ieder-
een die bij ons een buitenles komt volgen: 
lees svp goed de begeleidende informatie 
over voorbereiding van een bezoek en de 
hoeveelheid begeleiders die daarbij nodig 
zijn. Dierverzorgers die ingezet worden bij 
een boerderijles, zijn er nl om op de dieren 
te letten en vragen te beantwoorden, niet 
voor het begeleiden van groepjes kinderen. 
Met dank voor jullie medewerking! 
 
 

 
Biologie-plus school 
De Biologie Plus School is de school die kiest 
voor biologie. Biologie gaat over gezondheid, 
gedrag, voeding, en duurzaamheid. Belang-
rijke onderwerpen voor alle leerlingen. Zij 
hebben biologie nodig om te observeren, te 
begrijpen en te kiezen. Het Nederlands Insti-
tuut voor Biologie (NIBI) helpt biologie ge-
zicht te geven in de school: Binnen drie jaar 
maakt de Biologie Plus School zich een leer-
plan biologie eigen voor groep 1 tot en met 
8. Om te bekijken of dit concept aankno-
pingspunten biedt voor het aanbod naar ba-
sisonderwijs binnen Deventer. Gaat de 
Ulebelt in december naar een NIBI-
conferentie voor NME-professionals, „Bewe-



ging in natuuronderwijs‟ over dit onderwerp. 
Als hier interessante activiteiten uit voort-
komen voor de scholen, dan leest u daar t.z.t 
meer over in de Ulepost! 
 
 

Inschrijvingen digitale NME-gids 
Het gaat goed met het aanbod van De 
Ulebelt: ongeveer evenveel scholen als vorig 
jaar hebben alweer reserveringen geplaatst 
in de digitale NME-gids voor leskisten, mate-
riaalzendingen en buitenlessen. Terwijl veel 
collega-organisaties in het land aangeven dat 
er minder animo voor hun aanbod lijkt te zijn 
onder scholen, merken we daar bij De 
Ulebelt niets van.  Ondertussen werkt De 
Ulebelt hard aan het onderhouden en verbe-
teren van haar aanbod. Veldwerk, natuurbe-
leving en buitenlessen krijgen veel aandacht. 
Ook zijn we bezig met doe-het-zelf-
pakketten voor op de Kinderboerderij. 
 
 

Herfsttijd op Land en in Bos 
In de herfst halen we de oogst binnen, dan 
wandelen we door de kleurige bladeren en 
paddenstoelen en op het eind wordt het kil 
en kaal. Wat gebeurt er dan eigenlijk nog in 
de natuur, op het land en in het bos? Weinig? 
Je kan er nauwelijks een gedichtje op ma-
ken: “De velden, bossen en winter wilden 
rijmen op de herfst. Ze riepen driewerf “dat 
kan niet”, koning Winter het driewerfst.” 
(vrij naar Drs. P.) 

 
Om te laten zien dat er nog best veel ge-
beurt, neemt De Ulebelt, in samenwerking 
met Biologische Tuinderij De Haverkamp en 
de Deventer Bomenstichting de jeugd mee 
naar buiten. Eerst gaan we op woensdagmid-
dag 17 november naar De Haverkamp van 
boer Jopie en boerin Heleen. Aldaar, op het 
schijnbaar dooie akkertje, blijkt dat er nog 
spruiten zijn te oogsten, kippen zijn te voe-
ren en mest is te scheppen. Vind je het leuk 
om eens een echte boer te zijn en te leren 

dat het boerenleven almaar door gaat, kom 
dan ook. 
We verzamelen om 14.00 uur aan de Ro-
dijksweg 5 op landgoed De Bannink. (Dat is 
het best te fietsen als je bij de firma Flier-
man aan de Holterweg, zuidwaarts de Ro-
dijksweg op gaat.) 
 
Dan gaan we op woensdagmiddag 15 decem-
ber met Bob Maks van de Deventer Bomen-
stichting naar de natuurschone Douwelerkolk. 
Bob vertelt waarom de bomen kaal worden 
en hoe je ze dan toch nog kan herkennen. 
Daarom gaan we eens aandachtig de verschil-
len van de schors bekijken en ook voelen. We 
gaan de hoogte meten en de jaarringen tel-
len en zo bepalen hoe oud ze zijn. 
We verzamelen om 14.00 uur op de parkeer-
plaats van de sportvelden tegenover het zie-
kenhuis aan de Bolkensteinlaan. 
Kent u kinderen tussen 7 en 14 jaar oud die 
op hun vrije woensdagmiddag eens iets bij-
zonders willen doen en lekker vies willen-
worden? Laat ze hun laarzen en oude kleren 
aantrekken en zich aanmelden bij De Ulebelt 
op info@ulebelt.nl; of tel 653437. Voor een 
bijdrage in de kosten vragen we € 3,- per 
activiteit, per deelnemer.  

 

Deventer groenste stad Nederland 
Vorige week werd duidelijk dat Deventer zich 
het komende jaar de groenste stad van Ne-
derland mag noemen. De jaarlijkse competi-
tie Entente Florale stuurde in de zomer een 
uitgebreide jury-delegatie naar Deventer, om 
te onderzoeken of de stad deze titel waardig 
was. Met inzet van de vele groene partners, 
van ambtenaren tot knot-vrijwilligers, van 
beleid tot educatie, iedereen heeft zijn best 
gedaan mooie projecten te laten zien om de 
jury te overtuigen. Ook De Ulebelt speelde 
hier een actieve rol in. Laten we hopen dat 



dit ook de garantie biedt dat groen hoog op 
de agenda blijft staan en dat o.a. de kin-
deren van Deventer veel van dit groen kun-
nen blijven genieten! Bij De Ulebelt zijn vol-
doende lessuggesties en leskisten te leen, 
waarmee u als leerkracht lekker naar buiten 
kunt, het groen in! 

 
 
 

Boomfeestdag smaakt naar meer 
De 55-ste Boomfeestdag wordt gevierd op 
woensdag 23 maart 2011 met een toepasse-
lijk thema: “Bomen smaken naar meer”. Het 
thema is ingegeven om nadrukkelijk aandacht 
te vragen voor de waarde en het belang van 
bomen in ons stedelijk gebied, in de wijken. 
Bomen langs straten, op pleinen en speel-
plekken maken een buurt leefbaar. Bomen 
zorgen voor schone lucht, voor het welzijn en 
de gezondheid van mensen en dieren. Uit 
onderzoek blijkt tevens dat bomen ook eco-
nomisch van belang zijn, want mensen wonen 
graag in sfeervolle, groene wijken met bo-
men, waardoor woningen hier over het alge-
meen sneller verkocht worden. „Smaken naar 
meer‟ verwijst ook naar de vruchten van bo-
men, Denk in dit kader aan hazelnoten, beu-
kennootjes, kersen, appels. Ze zijn niet al-
leen lekker maar zorgen er ook voor dat in-
secten en vogels op de boom af komen; ze 
dragen bij aan biodiversiteit. 
Het aanplanten van bomen is ook van belang 
als één van de gemeentelijke maatregelen 
tegen CO2-vervuiling: dit in het kader van 
het Kyoto-protocol. 2011 is het VN Interna-
tionaal Jaar van de Bossen en Boomfeestdag 
onderstreept het belang van aandacht voor 
dit thema. Nog steeds is het kappen van bos-

sen een groot wereldprobleem. Het belang 
van bossen om bijvoorbeeld erosie tegen te 
gaan is nog steeds actueel en wordt te zeer 
onderschat. 
Zodra duidelijk is wat precies de plannen van 
de gemeente Deventer zijn met de Boom-
feestdag 2011, kan De Ulebelt scholen gaan 
benaderen om mee te doen aan deze Boom-
feestdag. 
  

 
Agenda 
17 november Herfstmiddag bij de boer 
15 december Herfstmiddag in het bos 
19 december Midwinterfeest; thema Winter-
slaap 
4 februari Warme Truiendag 
23 maart Boomfeestdag “Bomen smaken naar 
meer” 
 

 
 
 
 
 
 

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 onder-
wijs, tips, oproepen etc. Kopij vanuit de scho-
len is van harte welkom!  
De Nieuwsbrief gaat naar alle NME-
coördinatoren van de basisscholen in Deventer 
en daarnaast naar geïnteresseerden. Aanmel-
den voor een abonnement kan via de Coördina-
tor 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 

www.ulebelt.nl tel 0570-653437 
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