
1 

 

DE ULE-POST  
Nieuwsbrief Natuur- en milieueducatie Basisonderwijs  

Uitgave van Stichting De Ulebelt Deventer 

Schooljaar 2010-2011 -Nr 5 mei 2011 

 
 

 
 

Van graan tot brood: nu bestellen! 
De materiaalzending „Van graan tot brood‟, voor 

groep 1-6  in het volgende schooljaar is al in 

voorbereiding. In september wordt deze smakelij-

ke materialenzending afgeleverd op de scholen. 

Omdat dit een bewerkelijke zending is, willen wij 

al voor 1 juli weten welke scholen belangstelling 

hebben! Opgave kan al via de digitale NME-gids! 

Dit kan nog onder het lopende schooljaar geboekt 

worden.

 
Iedere dag komt de leerling er tijdens het ontbijt 

mee in aanraking: brood. Maar eten alle mensen 

op de wereld eigenlijk wel brood? Hoe ziet het 

graan eruit voordat het wordt verwerkt tot brood? 

Wat komt er allemaal bij kijken voordat het brood 

bij de bakker op de plank ligt?  

Deze materiaalzending bestaat uit verschillende 

soorten halmen met aren, graankorrels en natuur-

lijk meel om zelf ook broodjes te bakken!  

Bestelling komt in september. 

 

 

 
Imkerlessen starten 12 mei 
Het bijen-seizoen is aangebroken: op 12 mei komt 

de eerste klas voor een leuke imkerles. Onder 

begeleiding van een imker van de Deventer Im-

kervereniging leren de kinderen hoe een bijenvolk 

leeft, hoe de imker omgaat met zijn 

bijenvolk en wat er allemaal komt kijken 

voordat het potje honing op tafel staat. 

Ter voorbereiding op de imkerlessen, 

ontvangen 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 ko-

men. Deze leskist kan overigens ook zonder de 

imkerles geleend worden! Dus net 

de boot gemist bij de imkerlessen? 

Schrijf dan in op de leskist Bezige 

Bijen. 

 

 
Groep 7-8 naar uiterwaarden 
Meld nu je klas aan voor een excursie naar de ui-

terwaarden! 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 klas-

sen. 
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Op expeditie ruimte voor de rivier

 
In juni testen wij met 3 klassen het nieuwe uiter-

waardenproject “Op expeditie naar Ruimte voor 

de rivier”, dat De Ulebelt heeft ontwikkeld voor 

de groepen 7 en 8. Dit project heeft een voorbe-

reidende les in de klas en een excursie in de ui-

terwaarden. In het najaar hebben we plek voor 10 

klassen, inschrijven is al mogelijk! Het program-

ma 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 overstromin-

gen in de toekomst beter te kunnen weerstaan. 

Door de rivier meer ruimte te geven, zal de vei-

ligheid voor mensen groter worden, krijgt natuur 

de kans zich te ontwikkelen. De ingrepen hiervoor 

zullen niet onzichtbaar blijven: grote graafmachi-

nes gaan aan de gang om bijvoorbeeld bij de Bol-

werksplas en bij de Keizerswaarden en Stobben-

waarden de uiterwaarden een stuk te verlagen en 

nevengeulen te graven. Een heel interessant the-

ma, waar ook veel aan te ontdekken en beleven 

valt!  

Wilt u ook met uw groep 7/8 naar de uiterwaar-

den komen? Meld u dan snel aan via de digitale 

NME-gids of via een mail naar de Ulebelt (zie 

colofon voor adres). Wie het eerste zich meld, 

heeft de meeste kans! 

 

 

 

500 Kleuters lopen Lentetocht 
Vanaf eind maart hebben zo‟n 500 kleuters (en 

peuters!) het lentepad van De Ulebelt gelopen. 

Net als de afgelopen herfst en lente bleek deze 

natuurbelevingstocht, gericht op seizoenen en 

zintuigen, een groot succes. De handpopuil Oer-

oeboeroe  vertelt de kinderen over de lente en 

wat er allemaal te beleven is in de lente. Daarna 

gaan de kinderen op pad. Aan de hand van negen 

opdrachten rondom het erf van De Ulebelt ont-

dekken de kinderen lenteverschijnselen zoals de 

eerste bloemen en blaadjes aan de bomen, de 

jonge dieren en vogels die een nestje maken. 

Dit jaar deden voor het eerst ook peuters van 6 

kinderdagverblijven van Raster mee, en ook voor 

peuters is de lente al een interessant onderwerp! 

Het is soms nog best fris in de vroege lente! 

 

 

Zonnestroom  
De installatie van de zonnepanelen op de daken 

van zo‟n 57 gebouwen (waaronder veel schoolge-

bouwen!) vordert gestaag, op steeds meer 

schooldaken liggen al zonnepanelen. Met dit zon-

nige weer een leuk aanknopingspunt om ook in 

deklas iets mee te doen. Geïnteresseerd geraakt 

in het onderwerp? Op de website van De Ulebelt 

staat al een overzicht van het beschikbare educ-

vatieve materiaal,plus achtergrondinformatie. Te 

vinden op www.ulebelt.nl; doorklikken naar: edu-

catie > Zonnestroomproject.  

Leerkrachten die meer willen weten of al materi-

alen willen reserveren, kunnen direct contact 

opnemen met Ewoud Meijer of Maike Nelissen van 

De Ulebelt.   

 

Doe mee met de Afvalvrij Award 
De afvalinzamelaars Berkel Milieu en Cir-

culus en enkele gemeenten waaronder Deventer, 

hebben het initiatief genomen voor de campagne 

Afvalvrij.nl, met als streven een afvalloze samen-

leving in 2030. Dat klinkt moeilijk, maar valt in de 

praktijk best mee. Veruit het meeste „afval‟ is te 

recyclen en hoort dus eigenlijk niet in de grijze 

http://www.ulebelt.nl/
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container thuis. Door zuiniger om te gaan met 

grondstoffen putten we onze aarde niet uit. Bo-

vendien blijven waardevolle grondstoffen behou-

den. Afval scheiden en materialen hergebruiken, 

levert zo een belangrijke bijdrage aan de reductie 

van de CO2-uitstoot. 

Het einddoel van afvalvrij.nl is 10 kilo af-

val per persoon per jaar. Nu varieert de hoeveel-

heid afval nog tussen de 195 en 269 kg per inwo-

ner per jaar. Er is dus een flinke slag te slaan, 

maar het is niet onmogelijk.  

De campagne roept o.a. scholen op om 

mee te dingen naar de Afvalvrij Award, waarmee 

scholen laten ziend at duurzaamheid hun ernst is. 

Door leuke, goede acties te verzinnen op het ge-

bied van afvalpreventie, kun je als school mee-

dingen naar deze Award. Inzendingen (in de vorm 

van foto‟s, verslagen, filmpjes etc) kunnen tot 10 

oktober ingezonden worden. Scholen die wel wil-

len meedoen, maar graag een steuntje in de rug 

willen, kunnen 2 uur gratis ondersteuning aanvra-

gen van een (educatief) medewerker van De Ule-

belt om te bekijken hoe hun school afval-vrijer 

kan worden! Alle info hierover is terug te zien op 

www.afvalvrij.nl.

 
 

Geslaagde Boomfeestdag  
Een prachtige lentedag was het, op 

woensdag 23 maart toen 2 klassen meehielpen 

met de jaarlijkse Boomplantdag in het groenge-

bied van het Oosterik. Het Deventer Groenbedrijf 

liet op aansprekende wijze zien hoe je het beste 

bomen kunt planten, waar je op moet letten en 

de leerlingen gingen dan ook vol overgave aan de 

slag om hun eigen fruitboom te planten. Daar-

naast vertelde IVN Deventer interessante verhalen 

over de groei van bomen, aan de hand van grote 

boomschijven. Er werd volop geoefend met het 

opmeten van de lengte van bomen onder leiding 

van de Bomenstichting. Vogelwerkgroep IJssel-

streek liet kinderen raden naar het juiste voedsel 

van verschillende vogels. Een bomenspel en een 

afvalrace maakten het opdrachtencircuit com-

pleet. Verhalenverteller Frank Prinsen hield aan 

het einde van de ochtend de kinderen aan zijn 

lippen gekluisterd met verhalen over bomen, 

oude sagen en legenden en oude volksgebruiken 

rondom bomen. 

In 2012 valt Boomfeestdag op woensdag 21 maart. 

 

 

Carla Slange van IVN Deventer legt uit hoe oud bo-

men kunnen worden 

 

Koolwitjes in de klas 
De vlinder-materialenzending komt op 16 juni 

naar de scholen die deze hebben gereserveerd. 

Denkt u eraan dat bij ontvangst van het pakket de 

rupsen honger hebben? Ze houden van koolblaad-

jes, zorg ervoor dat u dat klaar heeft liggen! Een 

pakket van deze zending bestaat uit: eitjes van 

het Koolwitje (let op: kleine oranje puntjes on-

derop het blaadje dat in het petrischaaltje zit!); 

poppen; een vlinderbak; handleiding; zoekkaart 

en instructie hoe de vlinders en rupsen te verzor-

gen zijn. Veel plezier met deze bijzondere meta-

morfose van rups tot vlinder! 

Omdat de materiaalzending erg populair is, gaan 

we voor het volgende schooljaar de bestellingen 

weer vroeg doen. Reserveer dus heel tijdig de 

nieuwe vlinderzendingen! De digitale NME-gids is 

vanaf 22 mei online voor reserveringen voor het 

komende schooljaar, dan kan de vlinderzending 

dus al besteld worden! 
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Afvalexcursie Milieustraat 
Het is weer mogelijk om de excursie naar de Mili-

eustraat in Deventer, van Circulus te reserveren, 

voor groep 7-8. Samen met de afvalverwerker 

Circulus hebben we de excursie volledig ver-

nieuwd. Bij de excursie hoort een voorbereiding 

in de klas. Te boeken via digitale NME-gids. Leuk 

om nog even in te plannen voor de zomer, bij de 

reservering hoort een voorbereidende les in de 

klas. In combinatie met bijvoorbeeld een actie 

rondom de Afvalvrij Award (zie verderop in deze 

Ulepost) een interessant project! 

 
 

 

 

Struinen in de Douwelerkolk 
 

Zin om met je klas te gaan struinen door 

de Douwelerkolk? IVN Deventer heeft een leuke 

struinwaaier ontwikkeld voor kinderen van de 

groepen 6-8, vol natuurbelevingsopdrachten die 

zijn uit te voeren in de Douwelerkolk. Wil je met 

de hele klas gaan, dan is het het leukste om in 

kleine groepjes te gaan struinen, neem dus een 

aantal hulpouders mee! De waaier bestaat uit 36 

opdrachten, waarbij je als leerkracht zelf kiest 

welke en hoeveel opdrachten je uitvoert. Scholen 

die hier gebruik van willen maken, kunnen via De 

Ulebelt meteen 5 rugzakjes erbij reserveren, 

waar wat hulpmiddelen zoals loeppotjes en een 

schepnet inzitten. Reserveren kan rechtsreeks via 

de mail of via de digitale NME-gids. Losse Struin-

waaiers zijn ook te koop, via De Ulebelt of 

www.ivndeventer.nl. Leuke tip voor een gratis 

schoolreisje in een prachtig natuurgebied vlakbij 

de stad! 

 
 

Aanbod nieuwe schooljaar 
De digitale NME-gids is op dit moment in bewer-

king voor het nieuwe schooljaar, alle producten 

zijn kritisch nagelopen en de nieuwe roosters 

worden opgesteld. Vanaf 22 mei kunnen scholen 

alvast reserveren voor het nieuwe jaar. Uiteraard 

kunnen scholen doorlopend producten reserveren, 

maar zeker de veelgevraagde producten als boer-

derijlessen en imkerlessen, materiaalzendingen 

en bepaalde leskisten, zijn vaak snel besproken. 

Staat de gewenste periode voor u niet in de lijst, 

neem dan even contact met ons op om te zien of 

we daar nog iets aan kunnen doen! 

Bij de eerste keer inloggen van het nieuwe 

schooljaar wordt u wel gevraagd even de gege-

vens goed te controleren en zo nodig aan te vul-

len. Zaken die hier soms mis in gaan: scholen die 

meerdere locaties hebben en niet de juiste leer-

krachten aan de juiste locaties hebben gekop-

peld; verouderde emailadressen en/of gewijzigde 

contactpersonen. 

Alle scholen ontvangen van het nieuwe aanbod 

ook nog post, waarbij we de inloggegevens nog-

maals zullen meesturen ter herinnering. U ont-

vangst deze post rond 22 mei. 

 

 

Groene Voetstappen 2011 
De Groene Voetstappenactie is de 

Nederlandse versie van de inter-

nationale Green Footprintactie- 

ZOOM Kids on the move. In de 

afgelopen jaren leverde Neder-

land een zeer grote bijdrage aan 

de internationale actie. In 2010 

verzamelden maar liefst 64.500 kinderen Groene 

Voetstappen. Op de Nederlandse Kinderklimaat-

top werd bekend hoeveel voetstappen in Neder-

land én in heel Europa zijn verzameld. De voet-

stappen werden op de kindertop aangeboden aan 

de klimaatgezant van de Nederlandse regering en 

http://www.ivndeventer.nl/
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Colofon 

De Ulepost is een Nieuwsbrief over het aanbod natuur- en milieu-educatie (NME) van De Ulebelt, en ver-

schijnt zes keer per jaar. De Ulepost 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 

taakgroep Educatie Maike Nelissen: m.nelissen@ulebelt.nl of telefonisch (tel 0570-653437). Voor vragen over 

NME of lesmateriaal, kunt u ook contact opnemen met  de educatiewerker. 

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

aangeboden aan de voorzitter van de VN klimaat-

top in Cancun. 

Ook in 2011 is er weer de Groene Voetstappenac-

tie: van 12 t/m 16 september. Doe mee met je 

school en kom een week lang allemaal te voet en 

per fiets naar school! Meer info via 

www.groenevoetstappen.nl 

Wie zich aanmeldt via De Ulebelt, krijgt ook een 

handig boekje met leuke lessuggesties tegen die 

tijd toegestuurd. 

 

Samenwerking Raster 
Als experiment heeft De Ule-

belt dit voorjaar nauw samen-

gewerkt met de BSO-locaties 

van Raster, om hun thema-

maand rondom natuur vorm te 

geven. Een inspiratieboek vol 

activiteiten en achtergrondin-

formatie is samengesteld speciaal voor de BSO-

locaties. Met dit materiaal hebben de pedago-

gisch medewerksters ieder op hun eigen locatie 

een programma op maat ingevuld. 

 Behalve de BSO-kinderen kwamen er ook 

6 groepen 3+peuters van kinderdagverblijven van 

Raster naar De Ulebelt, om het Lentepad te bele-

ven. Sommige groepen maakten er een heuse reis 

van, door eerst met de bus te reizen naar onze 

locatie. Onder de indruk lieten ze zich al gauw 

meeslepen door alles wat er te beleven valt op en 

om het erf van de Kinderboerderij. De start van 

een succesvolle samenwerking op lange termijn! 

 

 

Fairtrade lessen 
Ontdek met de leerlingen in de klas wat 

fairtrade is. Daarvoor kan je diverse lespakketten 

over fairtrade inzetten of leuke activiteiten orga-

niseren. Via de volgende link vind je veel inspira-

tie hoe je fairtrade de klas in kan brengen. Wil je 

een stapje verder gaan? Word Fairtrade School! 

Fairtrade School is een eervolle titel die aangeeft 

dat een school bijzonder veel aandacht besteedt 

aan fairtrade. Een Fairtrade School word je niet 

zomaar. Om de titel te bemachtigen moet je vol-

doen aan drie criteria: De school gebruikt fairtra-

de producten, besteedt aandacht aan fairtrade en 

organiseert acties rondom fairtrade. Natuurlijk 

kan je daarbij ondersteuning krijgen: de campag-

nemedewerkers helpen je graag op weg, er is 

allerlei promotiemateriaal beschikbaar en je kunt 

gebruik maken van lespakketten over eerlijke 

handel. Maar je gaat vooral ook zelf met anderen 

in jullie school (collega‟s, leerlingen en misschien 

zelfs ouders) aan de slag om eerlijke handel op de 

kaart te zetten en zo de felbegeerde titel te be-

halen.  

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwik-

kelingen over fairtrade? Op de website van Fair-

trade Scholen vind je meer informatie. Of stel je 

vragen aan een van de campagnemedewerkers 

(info@fairtradegemeenten.nl of 0345-479250) 

 
 

Agenda 
Mei start van de imkerlessen bij Ulebelt 

29 mei Dag van het Park 12-17 uur, in Douweler-

kolk en Singelplantsoen 

22 mei Start inschrijvingen educatief aanbod 

schooljaar 2011-2012 

Juni uiterwaardenexcursies starten 

1 juli deadline voor bestellingen materialenzen-

ding “Van graan tot brood” 

12-16 september Actie groene Voetstappen 

18 sept oogstfeest De Ulebelt in teken van Water 

10 oktober deadline inzendingen Afvalvrij Award 

 

mailto:m.nelissen@ulebelt.nl
http://www.ulebelt.nl/
http://www.groenevoetstappen.nl/
https://server.ulebelt.nl/owa/redir.aspx?C=33e202ba0c694329ae1f5907b96e6e0a&URL=http%3a%2f%2fwww.fairtradegemeenten.nl%2ftips%2fschooltips.html
https://server.ulebelt.nl/owa/redir.aspx?C=33e202ba0c694329ae1f5907b96e6e0a&URL=http%3a%2f%2fwww.fairtradegemeenten.nl%2fover-ft%2fwat-is-fts.html
https://server.ulebelt.nl/owa/redir.aspx?C=33e202ba0c694329ae1f5907b96e6e0a&URL=http%3a%2f%2fwww.fairtradegemeenten.nl%2fover-ft%2fwat-is-fts.html
https://server.ulebelt.nl/owa/redir.aspx?C=33e202ba0c694329ae1f5907b96e6e0a&URL=mailto%3ainfo%40fairtradegemeenten.nl

