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Allereerst wenst De Ulebelt alle 
scholen een heel goed, relaxed, 

groen en boeiend 2011!!! 
 
Vogels in de winter 

De leskist Vogels op School 
is een lespakket dat is 
ontwikkeld door Wildzoe-
kers, de jeugdafdeling van 
de Vogelbescherming Ne-
derland en Natuurmonu-
menten. Per 2011 is Wild-
zoekers opgeheven, bij 
gebrek aan voldoende 

jeugdleden, maar het lespakket en de digita-
le ondersteuning hiervan blijft bestaan en is 
inmiddels overgenomen door Vogelbescher-
ming. Het lespakket leert kinderen over vo-
gels in de winter en hoe de kinderen de vo-
gels om hun school kunnen helpen met voe-
ren, met nestkasten en met een vogelvrien-
delijke inrichting van hun schoolplein. Inte-
resse in deze leskist? Reserveer hem via de 
digitale NME-gids! 

 
Boomfeestdag smaakt naar meer 

De Boomfeestdag in Deventer, op 
woensdag 23 maart, vindt plaats in het 
groengebied in het Oosterik. De Ulebelt is 
bezig scholen in de buurt te benaderen of ze 
zin hebben om die ochtend mee te doen met 
het feestelijk bomenprogramma. Naast het 
planten van een grote boom, zijn er diverse 
educatieve spellen waar de klassen aan mee 
doen en waarmee ze hun kennis over bomen 
vergroten. De Boomfeestdag is in Deventer al 
jaren een gezamenlijk initiatief van De Ule-

belt en de Deventer Bomenstichting, bijge-
staan door de gemeente Deventer, de Vogel-
werkgroep en het IVN.  

 
Het thema dit jaar is  “Bomen smaken naar 
meer” en is gericht op aandacht voor de 
waarde en het belang van bomen in ons ste-
delijk gebied, in de wijken. Bomen langs 
straten, op pleinen en speelplekken maken 
een buurt leefbaar. Bomen zorgen voor scho-
ne lucht, voor het welzijn en de gezondheid 
van mensen en dieren. Uit onderzoek blijkt 
tevens dat bomen ook economisch van belang 
zijn, want mensen wonen graag in sfeervolle, 
groene wijken met bomen, waardoor wonin-
gen hier over het algemeen sneller verkocht 
worden. „Smaken naar meer‟ verwijst ook 
naar de vruchten van bomen, Denk in dit ka-
der aan hazelnoten, beukennootjes, kersen, 
appels. Ze zijn niet alleen lekker maar zor-
gen er ook voor dat insecten en vogels op de 
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boom af komen; ze dragen bij 
aan biodiversiteit. 
Behalve deelname aan de 
Boomfeestdag kunnen scholen 
ook op andere wijze aandacht 
schenken aan het onderwerp 
bomen. Er zijn verschillende 
leskisten te leen bij de Ulebelt 
over bomen, die veel lessug-
gesties bieden.  
 
 
 
Groep 7-8 de uiterwaarden in 

De komende tijd gaat het uiterwaard-
landschap van de IJssel (en andere rivieren in 
Nederland) ingrijpend veranderen: allerlei 
ingrepen vinden plaats om de rivieren weer 
meer ruimte te geven en eventuele water-
overlast in de toekomst zo goed mogelijk op 
te kunnen vangen. Hiermee wil Nederland 
inspelen op mogelijk klimaatsveranderingen 
en een veilig watersysteem realiseren.  

De Ulebelt wil in overleg met het Pro-
gramma Ruimte voor de Rivier (RvdR) in De-
venter een educatief project rondom de ui-
terwaarden  van de IJssel ontwikkelen. Een 
aantrekkelijke excursie in het uiterwaardge-
bied, voorafgegaan door een voorbereidende 
les (uitvoering: leerkracht) in de klas. Het 
accent van de buitenles (uitvoering door 
leerkracht zelf òf externe begeleider) ligt op 
beleving van natuur en specifiek de rivier, 
het uiterwaardenlandschap en de geplande 
werkzaamheden  in het kader van Ruimte 
voor de Rivier. De school zorgt zelf voor een 
aantal ouders/volwassenen die tijdens de 
excursie groepjes leerlingen kunnen assiste-
ren.  

Vanwege de ligging aan de IJssel en 
de belangrijke rol die de rivier altijd al heeft 
gespeeld voor de stad en in de toekomst zal 
blijven spelen, ligt er bij zowel De Ulebelt 
als Programma RvdR de ambitie om alle leer-
lingen in Deventer minstens één keer in 
zijn/haar schooltijd de uiterwaarden te laten 
bezoeken met de klas. Voor de concrete in-
vulling van dit project zijn we benieuwd naar 
uw reactie. Daarom ontvangen alle lezers van 
de Ulepost een digitale vragenlijst, met het 
verzoek deze in te vullen en terug te sturen 
naar De Ulebelt. Invullen vraagt niet veel van 
uw tijd, maar het geeft ons wel een goede 
indruk van het enthousiasme waarmee dit 
project al dan niet ontvangen wordt door het 

basisonderwijs. Alvast be-
dankt voor uw medewerking! 

 
 

Schooltuinen 
Het heeft heel wat 

voeten in de tuin-aarde ge-
had, maar inmiddels zijn we 
zover dat we met veel trots 
kunnen vertellen dat de 
Stichting Schooltuinen Deven-
ter onderdak krijgt op het 
eigen terrein van De Ulebelt! 
Vanaf dit teeltseizoen zullen 

kinderen van 4 groepen van de 
l‟Ambienteschool aan het Andriessenplein 
komen tuinieren in de nieuwe schooltuinen. 
Het afgelopen jaar was deze school ook al 
actief met schooltuinen, maar moets helaas 
verhuizen van de locatie elders in het Gooi-
kerspark. Nu hopen op een vruchtbaar sei-
zoen vol leuke tuinlessen! 

 
 
 

Bezuinigingen Ulebelt 
De gemeente Deventer gaat dit voor-

jaar de lijst met voorgestelde bezuinigingen 
voor 2012 en verder definitief maken. Veel 
instellingen, projecten, initiatieven in Deven-
ter kijken hier met vrees naar uit. Ook aan 
De Ulebelt gaat dit niet geruisloos voorbij. Er 
bestaat kans dat De Ulebelt haar activiteiten 
niet zal kunnen doorzetten zoals ze dat de 
afgelopen jaren gewend was en met veel 
succes uitvoerde. Op moment van schrijven 
van deze Ulepost is er nog weinig concreets 
over te zeggen, maar het kan zijn dat De 
Ulebelt in de komende maanden een drin-
gend beroep doet op de afnemers van haar 
educatieve producten, te weten basisonder-
wijs, bezoekers Kinderboerderij en wijkbe-
woners. Door samen in actie te komen, laten 
we zien dat het voortbestaan van De Ulebelt 
niet in gevaar gebracht mag worden door 
dreigende bezuinigingen. 
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Struinen door de Douwelerkolk 

Zin om met de klas de natuur in te 
trekken? Niet te ver willen reizen voor een 
spannende schoolreis naar een prachtig na-
tuurgebied midden in de stad? Voor de Dou-
welerkolk is een Struinwaaier ontwikkeld 
door IVN Deventer, waarmee kinderen op een 
leuke en speelse manier natuur kunnen bele-
ven. De waaier bestaat uit een set kaarten 
met ruim 30 verschillende opdrachten, ge-
richt op natuurbeleving, die handig zijn inge-
deeld naar seizoens en locatie. Een groep 
kinderen kan met een begeleider zelf kiezen 
welke opdrachten ze waar willen uitvoeren. 
Het gebied leent zich prima voor uitdagende 
tochten, er is volop afwisseling in begroeiing 
en landschap. 
De Struinwaaier kan via De Ulebelt geleend 
worden, in combinatie met enkele simpele 
hulpmiddelen die het struinen nog leuker 
maken. Bijvoorbeeld een paar schepnetjes, 
loeppotjes en zoekkaarten. De Douwelerkolk-
struintocht duurt minimaal 2 uur en leent 
zich goed voor schoolreisjes of dagdelen na-
tuurexcursie. Doelgroep zijn kinderen tussen 
8 en 12 jaar. Natuurkennis bij begeleiders is 
niet goed, wel een enthousiaste, ontdekken-
de houding. 
 
 
 

Warme Truien aan! 
Doe mee met de Warme 
Truiendag op 4 februari 
2011! Elk jaar in februari 
is er de internationale 
Warme Truiendag: scholen, bedrijven, kanto-
ren zetten de verwarming lager en trekken 
die dag een extra dikke trui aan. Door de 
verwarming 1 graad lager te zetten, bespaar 

je 7 procent energie. Daar willen we mensen 
bewust van laten worden.  
De Warme Truiendag, ook wel de nationale 
klimaatdag genoemd, is een jaarlijks terug-
kerende gebeurtenis rond 16 februari, de dag 
dat in 2005 het Kyotoprotocol in werking 
trad. 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. Denk aan gezamenlij-
ke warming-up om de dag te beginnen, brei-
lessen in de klas, danssessies, brainstorm 
over energiebesparing in de klas en op school  
en noem maar op. Scholen die graag onder-
steuning hierbij willen, tips voor lessen of 
activiteiten, kunnen via De Ulebelt kosteloos 
een activiteitenboekje ontvangen.  Stuur dan 
even een berichtje :  m.nelissen@ulebelt.nl

 

 

 
 

mailto:m.nelissen@ulebelt.nl
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Wintergroenten 
De materialenzending Wintergroenten 

blijkt niet geheel winterproof: de bestelde 
groentensoorten die bij deze zending horen, 
zijn ofwel niet bestelbaar vanwege slechte 
oogst en winterweer ofwel heel erg duur. 
Vanwege de omvang van deze zending voor 
alle Gelderse scholen is de centrale zending, 
gecoördineerd vanuit het Gelders Netwerk 
van NME-centra, geannuleerd. De Ulebelt is 
nu binnen Deventer aan het onderzoeken hoe 
we toch de materialenzending Wintergroen-
ten (gepland voor 11 januari) doorgang kun-
nen laten vinden. Scholen die zich hiervoor 
hebben opgegeven, krijgen hierover bericht. 

De eerstvolgende materialenzending is Voor-
jaarstakken, een echte lentetopper met ver-
schillende takken van voorjaarsbomen voor in 
de klas. Een materialenzending  bestaat al-
tijd  uit een uitgebreide handleiding voor 
leerkrachten plus „levend materiaal‟,  zoals 
groenten, takken, bollen/knollen, padden-
stoelen etc. De materialenzending Voorjaars-
takken is nog te reserveren door scholen. 
 
 

Met de bus naar De Ulebelt? 
Veel klassen weten de weg inmiddels 

te vinden naar het terrein van De Ulebelt, en 
komen naar de Maatmansweg voor de Kin-
derboerderij, de natuurspeelplekken, de tui-
nen, imkerlessen, speurtochten, de ruimte , 
voor eigen buitenlessen, een juffen-
verjaardag te vieren  of een combinatie van 

deze activiteiten. Daar zijn we als Ulebelt 
gelukkig mee en trots op, omdat het terrein 
op veel manieren een toevoeging kan zijn 
voor het onderwijs. 

Toch zijn er ook klassen die niet komen. 
Soms horen we van leerkrachten dat dit komt  
doordat er geen vervoer  is (geen ouders die 
kunnen rijden met eigen auto‟s). De Ulebelt 
is in gesprek met een busmaatschappij die 
wellicht bereid is om tegen gereduceerd ta-
rief klassen kinderen te rijden tussen school 
en Ulebelt. Wij zijn benieuwd of hier animo 
voor is. Hiervoor heeft De Ulebelt een aantal 
vragen opgenomen in de Behoeftenpeiling, 
die per email naar alle lezers van De Ulepost 
is verstuurd. We vinden het erg prettig als u 
de moeite wilt nemen deze vragenlijst in te 
vullen en terug te sturen! 
 

 
Waterkisten/excursie 

De Ulebelt is op dit moment haar wa-
ter-educatief aanbod aan het updaten. De 
bestaande leskisten Water (voor onder, mid-
den- en bovenbouw) zijn inmiddels redelijk 
verouderd en in elk geval aan een flinke op-
knapbeurt toe. Voor de kleuters is inmiddels, 
in samenwerking met Waterschap Groot Sal-
land, de leskist Droppie Water in het aanbod 
opgenomen.  
De nieuwe leskist Waterlab voor groep 7/8 
gaat over watereigenschappen. De nadruk 
van de kist ligt op spelenderwijs leren over 
verschillende eigenschappen en hoe deze 
eigenschappen gebruikt worden in de natuur, 
techniek en ons dagelijks leven. De leerlin-
gen leren actief over zeven verschillende 
watereigenschappen doordat ze in een soort 
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“Klokhuis”-achtige omgeving vragen over 
water moeten beantwoorden en de achterlig-
gende processen moeten verklaren. Waterlab 
is te reserveren vanaf februari 2011.  
Daarnaast kunnen scholen (groep 7-8) zich 
aanmelden voor een excursie over de riool-
waterzuiveringsinstallatie, in beheer van het 
Waterschap Groot Salland. Locatie: Roland 
Holstlaan te Deventer. Onder begeleiding van 
een medewerker van de RWZI leren leerlin-
gen over het zuiveren van water, de stappen 
die vuil water doorloopt tot schoon water en 
de rol van het Waterschap hierin. Ook deze 
excursie is via de digitale NME-gids te reser-
veren. 
 
 

Zabuki-festival duurzaamheid 
Altijd al met de klas aan de slag willen gaan 
met duurzaamheid? Op 25 en 26 januari 2011 
organiseert Kinderscience café Zabuki, in 
samenwerking met Saxion en de Universiteit 
Twente voor de tweede keer het Zabuki fes-
tival. Twee dagen lang staat duurzaamheid 
centraal in hoorcolleges, proefjes en labora-
toria in het gebouw van Saxion in Deventer. 
Deze keer is het thema duurzaamheid. De 
programmering op dinsdag en de woensdag-

morgen is bedoeld voor leerlingen van groep 
7-8. Het gebouw van Hogeschool Saxion in 
Deventer is de locatie van het Festival.  
 
 

 
  

 
Agenda 
25-26 februari Zabuki festival Duurzaamheid 
4 februari Warme Truiendag 
23 maart Boomfeestdag “Bomen smaken naar 
meer”. Locatie: Oosterik 
25 april Jonge Dierenfeest bij De 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 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. Aanmel-
den voor een abonnement kan via Maike Nelis-
sen, de Coördinator Educatie: per mail 
m.nelissen@ulebelt.nl of telefonischc(tel 0570-
653437. Ook voor overige vragen over NME of 
lesmateriaal. 

Stichting De Ulebelt 
Maatmansweg 3, 7425 NC Deventer 

www.ulebelt.nl tel 0570-653437 

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

