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DE ULE-POST  
Nieuwsbrief Natuur- en milieueducatie Basisonderwijs  
Uitgave van Stichting De Ulebelt Deventer 

Schooljaar 2010-2011 -Nr 4 maart 2011 

 
 

Lentetocht kleuters   
 
Na het succes van de seizoenstochten in de 
lente en de herfst vorig jaar, kunnen kleuter-
leerkrachten ook dit jaar weer meedoen met 
de lente-beleeftocht. Het gaat om een doe-
het-zelfles voor leerkrachten, waarbij De 
Ulebelt alle materialen verzorgt en klaarzet, 
en de leerkracht met de hulp van enkele ou-
ders met de kinderen het lentepad loopt. 
Rode draad in de lentetocht is de uil Oeroe-
boeroe, een handpop die in zijn uilenkast op 
De Ulebelt woont en de kinderen uitnodigt 
om van de lente te genieten en op ontdek-
kingstocht te gaan. Onderweg komen de 
kleuters 9 opdrachten tegen die gaan over 
jonge dieren, bolletjes in de grond, de eerste 
blaadjes aan de bomen en vogels die fluitend 
een nestje gaan bouwen. 
Er hebben zich al veel leerkrachten (met in 
totaal al 250 kleuters!) gemeld, wie ook nog 
belangstelling heeft, kan het beste snel bel-
len of mailen om te kijken of we een datum 
kunnen prikken. 

 

 
 

Kisten vol water 
Net op de valreep van het verschijnen van 
deze Ulepost, bereikte ons het nieuws dat de 
Waterschappen Groot-Salland en Rijn-IJssel 
een aantal nieuwe leskisten rondom water 
gaan sponsoren voor De Ulebelt! Hiermee is 

het water-educatieve aan-
bod van De Ulebelt weer 
helemaal up-to-date. Het 
gaat om de volgende leskis-
ten: 
Waterlab, Kikker op Avon-
tuur; Watergoochelaar; 
Droppie Water; Waterkring-
loop en een Slootjeskist. 
Deze leskisten vervangen 
de bestaande leskisten Wa-

ter onderbouw/ middenbouw/bovenbouw. 
Het zijn beproefde leskisten, ook in gebruik 
bij onze NME-collega‟s in Apeldoorn en Doe-
tinchem o.a. en kisten die goed uit de kwali-
teits-scan van de gezamenlijke NME-centra 
komen. Nu is er voor elke groep een aantrek-
kelijke waterkist te leen, met volop onder-
zoeksmateriaal. De Ulebelt is erg blij dat 
deze aanschaf mogelijk is gemaakt door de 
Waterschappen! Zodra de materialen binnen 
zijn, kunnen de kisten ook in de uitleen, naar 
verwachting vanaf april/mei. Hou de NME-
gids hiervoor in de gaten! 
De samenwerking met Waterschappen (De-
venter valt in het werkgebied van drie water-
schappen!) houdt niet op bij de aanschaf van 
leskisten: het jaarlijkse Oogstfeest van De 
Ulebelt staat dit jaar in het teken van water, 
en de waterschappen doen hieraan mee. 

 

Groep 7-8 naar uiterwaarden 
Meld nu je klas aan voor een excursie naar de 
uiterwaarden! Voorbereidende les in de klas, 
daarna lekker naar buiten onder begeleiding 
van een gids! Vóór de zomer kunnen 3 klassen 
alvast meedraaien in een pilot, in het najaar is 
er plek voor 10 klassen. 
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Daarnaast spelen de waterschappen Veluwe 
en Groot-Salland een belangrijke rol in het 
Ruimte voor de Rivier-project (zie elders in 
deze Nieuwsbrief). Achterin deze nieuwsbrief 
ook meer toelichting op de nieuwe waterkis-
ten! 

 
 
Bijenkist en Imkerlessen 
Het bijen-seizoen breekt weer aan: vanaf 
mei komen de imkers van De Ulebelt vertel-
len over hun bijen, het verzamelen van de 
honing, de bijenkasten etc. Zin om mee te 
doen? Er zijn nog een paar plekjes vrij! Neem 
snel contact op met De Ulebelt. 
Ter voorbereiding op de imkerlessen, ontvan-
gen de leerkrachten een leskist voor in de 
klas, enige tijd voorafgaand aan de lessen. 
Voor de groepen 3-4 was de Bijenleskist vorig 
jaar al geheel vernieuwd, voor de groepen 5-
8 is de bijenkist nu ook geheel herzien. De 
leskist Bezige Bijen is voorzien van prachtig 
demonstratiemateriaal om alvast helemaal in 
de sfeer van de imkers te komen. Deze les-
kist kan overigens ook zonder de imkerles 
geleend worden! Dus net de boot gemist bij 
de imkerlessen? Schrijf dan in op de leskist 
Bezige Bijen. 
 

 
Bezige bijen Leskist 

 
 
Op expeditie naar ruimte voor de 
rivier 
Vanaf dit voorjaar gaat er een nieuw uiter-
waardenproject lopen, dat De Ulebelt in op-
dracht van het bureau Ruimte voor de Rivier 
ontwikkelt. In de vorige Ulepost schreven we 
hier al over en hebben we de belangstelling 
onder leerkrachten gepeild. Die is er!  
Nog voor de zomer willen we graag 3 klassen 
vragen voor een pilot over dit project, met 
een voorbereidende les in de klas en een 
excursie in de uiterwaarden. In het najaar is 
er plek voor 10 klassen. Het programma 
draait voor groep 7 en 8, en is gericht op het 
nut en de noodzaak van de ingrepen van 
Ruimte voor de Rivier: om de gevolgen van 
overstromingen in de toekomst beter te kun-
nen weerstaan. Door de rivier meer ruimte te 
geven, zal de veiligheid voor mensen groter 
worden, krijgt natuur de kans zich te ontwik-
kelen. De ingrepen hiervoor zullen niet on-
zichtbaar blijven: grote graafmachines gaan 
aan de gang om bijvoorbeeld bij de Bolwerk-
splas en bij de Keizerswaarden en Stobben-
waarden de uiterwaarden een stuk te verla-
gen en nevengeulen te graven. Een heel inte-
ressant thema, waar ook veel aan te ontdek-
ken en beleven valt!  
Wilt u ook met uw groep 7/8 naar de uiter-
waarden komen? Meld u dan snel aan via de 
digitale NME-gids of via een mail naar de 
Ulebelt (zie colofon voor adres). Wie het eer-
ste zich meld, heeft de meeste kans! 

 
 

 
 

Zonnestroom  
De installatie van de zonnepanelen op de 
daken van zo‟n 57 gebouwen (waaronder veel 
schoolgebouwen!) liet deze winter op zich 
wachten als gevolg van administratieve ver-
traging, maar dit voorjaar gaan veel gebou-
wen extra van de zon genieten! Door een 
flinke subsidie was de gemeente Deventer in 
staat om zonnepanelen te laten installeren 
op daken van (school-)gebouwen. Hiermee 
wordt elektriciteit opgewekt, waarmee scho-

Nog snel reserveren/meedoen?: 
Lentetocht kleuters 
Imkerlessen 
Energie-educatie en zonnepanelen 
Afvalexcursie bij Milieustraat Deventer 

Via digitale nme-gids! 
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len kunnen besparen op hun energierekening. 
Dat de installatie van panelen aanknopings-
punten in de les biedt, is natuurlijk zonne-
klaar! Om leerkrachten hierin te ondersteu-
nen en wegwijs te maken in de verschillende 
mogelijkheden die er zijn, heeft De Ulebelt 
een uitgebreid overzicht samengesteld. Inte-
resse? Neem contact op met Maike Nelissen 
van De Ulebelt. Scholen met panelen krijgen 
hierover automatisch bericht. 

 
 

Sarah op bezoek bij groep 6-8 
De leskist Sarah‟s Wereld gaat op een speelse 
manier in op zuinig omgaan met de aarde en 
welke keuzes kinderen daar in kunnen ma-
ken.  De workshop Sarah‟s Wereld, over het 
bijbehorende lespakket voor de groepen 6-8, 
staat voorlopig gepland op woensdag 20 of 27 
april. Deze workshop voor leerkrachten ver-
telt hoe leerkrachten met Sarah aan de slag 
kunnen. Daarnaast is het mogelijk om een 
gastdocent in te huren om een (deel van) de 
lessen van Sarah‟s Wereld te verzorgen. Be-
langstelling voor dit aanbod? Er kunnen 10 
klassen meedoen, meld u snel aan! Het aan-
bod geldt tot najaar 2011. 
Bijwonen van de workshop is gratis. Tijden: 
14-16 uur; in de grote zaal bij De Ulebelt. 
Aanmelden via Maike Nelissen, 
m.nelissen@ulebelt.nl of telefoon 653437. 

 

 
Sarah in de klas 

Boomfeestdag smaakt naar meer 
Op woensdag 23 maart gaan groep 7 van de 
Vliegerschool en groep 6 van de Maurits-
school meedoen aan de Deventer Boomfeest-
dag. Samen met wethouder Margriet de Ja-
ger, De Deventer Bomenstichting en de 
Ulebelt gaan zij fruitbomen planten in de 
oude verwaarloosde boomgaard in het groen-
gebied van het Oosterik. Op deze plek heeft 
vroeger de boerderij Oosterik gestaan, waar-
naar de wijk vernoemd is. Behalve bomen 
planten, gaan de kinderen ook hun boomken-
nis testen met allerlei opdrachten over bo-
men. IVN Deventer, de Vogelwerkgroep en de 
Eetbare Stad helpen mee om hier een ge-
slaagde dag van te maken. De Ulebelt organi-
seert de Boomfeestdag elk jaar samen met 
de Deventer Bomenstichting, in opdracht van 
de gemeente Deventer. Het thema van de 
Boomfeestdag dit jaar is  
 “Bomen smaken naar meer”. Het thema is 
ingegeven om nadrukkelijk aandacht te vra-
gen voor de waarde en het belang van bomen 
in ons stedelijk gebied, in de wijken.  
In Bathmen vieren de scholen Boomfeestdag: 
al een week eerder, op 16 maart. In Bathmen 
doen alle drie de  scholen mee aan het feest. 
 
 

 
 

Boerderijlessen 
Elk jaar weten veel klassen de weg te vinden 
naar de Kinderboerderij, om hier een boer-
derijles te volgen. Afhankelijk van de leef-
tijd, gaan kinderen de dieren voeren, hokken 
uitmesten, producten van dieren onder-
zoeken en huisvesting beoordelen. Geslaagde 
lessen, die de medewerkers van De Ulebelt 
altijd met veel plezier verzorgen. We kunnen 
dit echter niet alleen! Deelnemende leer-
krachten zijn wel verplicht om zelf hulpou-
ders mee te nemen om de groepjes leer-
lingen te begeleiden, dat is geen taak voor 
de dierverzorgers. Zonder hulpouders kunnen 
we geen boerderijles verzorgen. 

mailto:m.nelissen@ulebelt.nl
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Het lesrooster tot aan de zomer zit praktisch 
helemaal vol, maar het is altijd mogelijk om 
zelf een bezoek aan de Kinderboerderij te 
brengen, op eigen houtje. Uiteraard biedt 
een boerderijles wel de nodige diepgang en 
intensieve kennismaking met de praktijk van 
onze kinderboerderij. 
 

 
 

Lammetjes en Q-koorts 
Net als vorig jaar is de Kinderboerderij ver-
plicht om in het kader van de landelijke 
maatregelen rondom Q-koorts, drachtige 
schapen en hele jonge lammetjes weg te 
houden bij het publiek. Hiervoor is een tijde-
lijk quarantainestal afgeschermd, achter 
plastic wanden. Zodra de lammetjes 2 weken 
oud zijn, mogen ze wel in de dierenweide bij 
publiek. De lammertijd begint begin maart, 
en tijdens het jonge Dierenfeest op Tweede 
Paasdag 25 april, verwachten we al het jonge 
grut buiten te hebben lopen. 
De Ulebelt is Q-koortsvrij en de dieren zijn 
gevaccineerd. De maatregelen gelden voor 
alle bedrijven met schapen en/of geiten. 
Voor kinderen of volwassenen is er geen ex-
tra risico tijdens een bezoek aan de kinder-
boerderij. 
 
 

 
Voorjaarstakken 
Het voorjaar is voorzichtig begonnen, en  
wat is dan leuker om dat ook in de klas goed 
te proberen te volgen? Met de materialen-

zending Voorjaarstakken kan dat! Met deze 
zending krijgen leerkrachten een uitgebreide 
handleiding en een set van 6 verschillende 
soorten takken in de klas. Met allerlei onder-
zoeksopdrachten ontdekken de kinderen de 
ontwikkeling van de blaadjes aan de takken, 
het ontvouwen van de knoppen en de voort-
gang van het voorjaar. Vlak voor Boomfeest-
dag zal deze materialenzending naar de klas-
sen gaan die dit gereserveerd hebben. De 
eerstvolgende materialenzending is Vlinders 
in de klas, met eitjes, poppen en rupsen van 
het koolwitje. 
 

 
 

Groene Agenda Deventer 
Al lange tijd bestond de wens om alle natuur 
en milieu activiteiten in en rondom Deventer 
overzichtelijk op één website te presenteren. 
De Ulebelt heeft in samenwerking met ver-
schillende lokale natuur- en milieuorganisa-
ties  hard gewerkt om dit te kunnen realise-
ren en op 16 februari kon Jos Pierey, wet-
houder Duurzaamheid en Milieu, de website 
officieel lanceren.  
Op www.groeneagenda.ulebelt.nl is voortaan 
in een oogopslag te zien welke „groene‟ acti-
viteiten er plaats vinden. De agenda is erg 
handig voor wie op zoek is naar een wande-
ling, een lezing of expositie, of bijvoorbeeld  
een kruidencursus.  
 

Afvalexcursie Milieustraat 
Het is weer mogelijk om de excursie naar de 
Milieustraat in Deventer, van Circulus/ Berkel 
Milieu te reserveren, voor groep 7-8. Samen 
met de Afvalverwerker hebben we de excur-
sie volledig vernieuwd. Bij de excursie hoort 
een voorbereiding in de klas. Te boeken via 
digitale NME-gids. 
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Gemeenten bezuinigen op NME 
Op veel plekken in Nederland besluiten ge-
meenten om te bezuinigen op NME (overigens 
ook op veel andere zaken). Diverse collega-
NME-centra hebben of krijgen het zwaar te 
verduren. Daarmee dreigen veel kinderen 
geen goed NME-onderwijs meer te krijgen. 
Buitenlessen vervallen, onderzoeksmateriaal 
verdwijnt, leskisten blijven in de kast.  
In Deventer hopen we dat het niet zo ver 
hoeft te komen, maar dat zal pas duidelijk 
zijn na de voorjaarsbesprekingen, in 
mei/juni. Er bestaat een kans dat De Ulebelt 
haar activiteiten niet zal kunnen doorzetten 
zoals ze dat de afgelopen jaren gewend was 
en met veel succes uitvoerde. Dat zou kun-
nen betekenen dat de Kinderboerderij dicht 
gaat, en dat houdt dan tevens in dat de veel-
gevraagde boerderijlessen stopgezet zullen 
worden. Laten we hopen dat de Deventer 
politiek hierin verstandige keuzes maakt. We 
houden u op de hoogte! 
 
 
 

Nieuwe Waterkisten: 
 

Kikker op avontuur (groep 4) 
Een avontuurlijke kikker speelt een centrale 
rol in deze leskist. Hij heeft acht spannende 
en bijzondere waterverhalen geschreven. Bij 
elk verhaal hoort een doe-opdracht, waar-
door de kinderen spelenderwijs een eigen-
schap van water ontdekken. Water als ver-
grootglas? Poeders die in water verdwijnen? 
Het materiaal in de kist is erg aantrekkelijk 
voor de doelgroep. Voor elke leerling is er 
een Kikkerboek met mooie tekeningen, waar-
in ze hun ontdekkingen opschrijven.  
 

 

 

Watergoochelaar (groep 5-6) 
De watergoochelaar is in de stad! Journaliste 
Hanneke Diepgraven heeft het gevoel dat 
deze meneer mensen oplicht met zijn dure 
watergoochelshow. Ze wil hem gaan ontmas-
keren en heeft zijn goochelkist te pakken 
gekregen. Ze moet zelf plotseling weg, dus 
heeft ze de klas in een brief gevraagd de 
trucs te onderzoeken. Tijdens het onder-
zoeken van deze trucs krijgen de leerlingen 
spelenderwijs inzicht in acht verschillende 
watereigenschappen. In een krantenartikel 
voor de journaliste en tijdens hun eigen wa-
tergoochelshow laten ze zien dat er heel ge-
wone watereigenschappen achter de trucs 
zitten en zo is de goochelaar ontmaskert! 
Deze leskist werkt met de methode Verha-
lend Ontwerpen. 
 

 
 

Waterkringloop (groep 7-8) 
Water is de basis van het leven op aarde, 
zonder water zou er geen leven zijn. Bijna 
overal is wel water te vinden; in de grond, in 
de lucht, in mensen, dieren en planten. Het 
regent water uit de lucht, steeds maar weer. 
Hoe is dat mogelijk? Je ziet als je naar boven 
kijkt niet echt water. Dat water zakt in de 
grond, raakt de grond nooit vol? Waar komt 
nieuw regenwater vandaan? Raakt het water 
op de wereld nooit op? Allemaal vragen die 
relevant zijn bij het onderwerp van deze 
leskist. De leerlingen zullen veel van deze 
vragen na afloop van het werken met deze 
leskist kunnen beantwoorden. De leskist be-
staat uit drie lessen. Twee lessen waarin de 
leerlingen in tweetallen een aantal proefjes 
en opdrachten uitvoeren. De antwoorden die 
ze tijdens de eerste twee lessen vinden ge-
bruiken ze bij de afsluitende les, waarin ze 
het waterkringloopspel spelen. 
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Waterlab (groep 7-8) 
De leerlingen leren actief over acht verschil-
lende watereigenschappen doordat ze in een 
soort “Klokhuis”-achtige omgeving vragen 
over water moeten beantwoorden en de ach-
terliggende processen moeten verklaren. De 
klas vervangt namelijk het zieke team dat 
normaalgesproken voor het programma 'Hoe 
zit dat?' de voorbereiding doet. Met een hel-
der stappenplan als leidraad zoeken ze in-
formatie over het onderwerp op en stellen 
een helder verhaal samen met daarin natuur-
lijk een proefje om alles te verduidelijken. In 
een imitatie-TV presenteren ze dit en geven 
hiermee antwoord op de vraag. De nadruk 
van de kist ligt op spelenderwijs leren hoe 
verschillende eigenschappen werken en hoe 
deze eigenschappen gebruikt worden in de 
natuur, techniek en ons dagelijks leven.  
 

Droppie Water (groep 1-3) 
Droppie de waterdruppel is de handpop die 
verhalen vertelt, vragen stelt en met de kin-
deren spelletjes speelt. Het gebruik van wa-
ter staat daarbij centraal. Tijdens de water-
excursie gaan de kinderen op zoek naar wa-
terdiertjes. 
 

 

Slootjeskist 
Leskist om een sloot of vijver in de buurt van 
de school te onderzoeken op allerlei aspec-
ten zoals stroomsnelheid, lichtgrens, water-
leven, bodembedekking en vervuiling. Het 
leerlingenwerkboek ´De Waterwerkwijzer´ 
maakt deze kist compleet.  

 

 
 

Agenda 
16 maart Boomfeestdag in Bathmen 
23 maart Boomfeestdag “Bomen smaken naar 
meer”. Locatie: Oosterik 
25 april Jonge Dierenfeest bij De Ulebelt 
20 of 27 april Workshop Sarah‟s Wereld voor 
leerkrachten bij Ulebelt; 14-16 uur 
Mei start van de imkerlessen bij Ulebelt 
29 mei Dag van het Park, in Douwelerkolk en 
Rijsterborcherpark 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
De Groene Agenda: met alle informatie over na-
tuuractiviteiten in Deventer en omgeving 
Kijk op www.groeneagenda.ulebelt.nl 
 

Colofon 
De Ulepost is een Nieuwsbrief over het aan-
bod 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 Coördi-
nator 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 

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

