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Zomerpost 
Deze Ulepost verschijnt op de valreep van 
het schooljaar 2010-2011 met de laatste 
nieuwtjes over activiteiten van het afgelo-
pen schooljaar en aanvullingen op het nieu-
we educatieve aanbod voor het komende 
schooljaar. Vanuit De Ulebelt wensen we alle 
leerkrachten een fijne, zonnige vakantie toe! 

 

 
Eerste Expedities groot succes 
De eerste week van juli begon goed, met 3 
klassen die op Expeditie Uiterwaard kwamen. 
Na een voorbereidende les in de klas met een 
powerpointpresentaties over de rivier, de 
uiterwaarden en nut en noodzaak van het 
plan Ruimte voor de Rivier, werd het tijd 
voor het buitenwerk. Opgewacht door een 
gids en hulpgidsen, gingen de kinderen met 
opdrachten aan de slag. Opdrachten varieer-
den van het onderzoeken van de poeltjes tot 
het bekijken van de schepen en bestuderen 
van het gedrag van de grote grazers zoals de 
Koniks en Galloways. Het bouwen van een 
mini-rivier bleek elke Expeditie weer favo-
riet:met emmers water zelf een rivierendelta 
nabouwen op het strand en ontdekken wat er 
gebeurt als je dijken legt, voor overstromin-
gen zorgt etc. Inschrijven op Expeditie Ui-

terwaard kan via de digitale NME-gids, maar 
wel geldt: vol=vol. 

 

 
 
Boerderijlessen Kinderboerderij 
Nog voordat het huidige schooljaar ten einde 
is, zijn al bijna alle boerderijlessen voor het 
komende schooljaar volgeboekt. Dat is na-
tuurlijk goed nieuws en een duidelijk signaal 
dat dit product gewaardeerd wordt door de 
leerkrachten! 
Scholen die straks toch te laat blijken te zijn 
met het boeken van een boerderijles, kunnen 
we de Ontdekkisten Kinderboerderij aanbie-
den: dit zijn voor zowel groep 1-2 als voor 
groep 3-4 doe-het-zelf-lessen op de Kinder-
boerderij, waarbij een leerkracht de kinde-
ren in kleine groepjes aan het werk zet met 
per klas 4 verschillende ontdekkisten. De 
thema’s zijn voor groep 1-2: Gein met Koos 
Konijn; Guusje Geit; Koe melken en Lekker 
Keutelen. Voor groep 3-4 zijn de thema’s: 

 



Haren van dieren; Kriebelbeestjes; Lopen als 
een geit en Van kop tot kont. 
Leerkrachten kunnen deze kisten boeken via 
de digitale nme-gids, data gaan altijd in 
overleg met De Ulebelt in verband met de 
totale hoeveelheid kinderen die tegelijk kun-
nen werken in en om de stallen. 

 
 

Schooltuinenwerk 
Het afgelopen seizoen zijn 4 klassen van 
l’Ambienteschool Andriessenplein met veel 
enthousiasme elke week komen tuinieren in 
hun schooltuintjes bij De Ulebelt. Vol trots 
liepen de kinderen aan het einde van de tuin-
les met de handen vol oogst weer terug naar 
school: de aardappeloogst afgelopen week 
was indrukwekkend. 

De Stichting Schooltuinen Deventer heeft de 
afgelopen tijd flink wat ervaring opgedaan 
met het schooltuinwerk en blikt alvast voor-
zichtig vooruit naar het volgende tuinseizoen 
in 2012. Er komt plek voor een paar extra 
klassen, bij voorkeur groep 5, 6 of 7; die 
vanaf ongeveer eind maart 2012 wekelijks wil 
komen tuinieren in een eigen tuintje. Vanuit 
De Ulebelt is deskundige ondersteuning bij 
het schooltuinwerk zelf. Daarnaast is onder-
steunend lesmateriaal beschikbaar, zowel 
voor de voorbereidende en verdiepende les-
sen in de klas, als uitleg over de gang van 
zaken rondom het schooltuinenwerk. Er is 
een mooi vormgegeven lesboek verschenen, 

met een deel voor leerkrachten en een leer-
lingendeel met allerlei werkbladen. 
Heeft uw klas ook belangstelling hiervoor? 
Neem dan eens contact met ons op om de 
mogelijkheden door te spreken! 
Voor een voorproefje op schooltuinwerk: kijk 
op www.schooltuinendeventer.nl 

 
Nog niet toe aan een seizoenlang tuinieren in 
een schooltuin? Begin eens met een vierkan-
temetertuin en geef je op voor de materia-
lenzending Vierkantemetertuin, die begin 
2012 naar de scholen gaat. Dat is schooltui-
nieren op de vierkante meter; heel behap-
baar voor wie denkt geen groene vingers te 
hebben. Past op elk schoolplein! 
 

Sarah’s Wereld met gastdocent 
De leskist van Sarah’s Wereld, over duur-
zaamheid en ecologische rugzak, is een 
speelse manier om de kinderen uit groep 7-8 
begrip bi te brengen over de milieu-ruimte 
van producten. Het elfjarige meisje Sarah 
neemt de kinderen mee op een fictieve reis 
door de wereld en vertelt onderweg van alles 
over natuur, bedreigde dieren en de produc-
tie van een blikje cola. Een onderdeel van 
het lesprogramma is een winkeltje dat de 
kinderen gaan inrichten, waarbij ze uitge-
daagd worden om de inkopen voor een ver-
jaardagsfeestje te doen, waarbij ze zoveel 
mogelijk rekening moeten houden met de 
beschikbare hoeveelheid geld en natuurruim-
te die ze hebben. 
Om het gebruik van de leskist nog makkelij-
ker te maken, biedt De Ulebelt nog aan 7 
scholen de kans om een gastdocent in te hu-
ren tot november. De gastdocent komt voor 
2,5 uur naar de klas en kan een groot deel 
van de les overnemen van de leerkracht, on-
derling a te stemmen. Belangstelling? Neem 
dan snel contact op met De Ulebelt om  de 
zaken af te stemmen! De scholen die hier het 
afgelopen schooljaar gebruik van maakten, 
waren erg enthousiast. 

 
 



Struinwaaier voor elke klas 
Het is al eerder vermeld in de Ulepost: de 
Struinwaaier Douwelerkolk, vol natuurbele-
vingsopdrachten voor kinderen van 8-10 jaar-
ontwikkeld door IVN Deventer, is heel ge-
schikt om met de klas op excursie te gaan 
naar een mooi natuurgebied heel dicht bij de 
stad. De Douwelerkolk is voor veel scholen 
makkelijk per fiets bereikbaar. Elke school in 
Deventer kan één Struinwaaier gratis krijgen, 
beschikbaar gesteld door het IVN. Wie met 
de hele klas op pad wil, kan via De Ulebelt 
een set van 5 Struintassen lenen, met in elke 
tas een Struinwaaier, een schepnet en pot-
loep en vijf zoekkaarten. De aanvraag voor 
een kostenloze Struinwaaier kan per mail aan 
m.nelissen@ulebelt.nl. 

 
Bezuinigingen Deventer 
Lang hing het in de lucht: de beoogde bezui-
nigingen van de gemeente Deventer. In juni 
viel eindelijk de beslissing. Binnen de stad 
krijgen veel organisaties en instellingen te 
maken met een flinke korting. Ook De Ule-
belt ontkomt hier niet aan: vanaf 2012 zal De 
Ulebelt in haar basissubsidie 50.000 euro ge-
kort worden. Met de nodige creativiteit en 
extra inspanningen op projectenacquisitie 
denkt De Ulebelt dit bedrag wel op te kunnen 
vangen. Wij hopen dan ook de serviceverle-
ning naar het basisonderwijs op vergelijkbaar 
peil te kunnen blijven aanbieden! 
 
 

Voorleesactie Mr Finny op 11-11 
Ook dit jaar begint de Dag van de Duurzaam-
heid met een landelijke voorleesactie op 
basisscholen. Bekende Nederlanders, politici, 
burgemeesters, wethouders, leerkrachten, 
ouders en pabo-studenten zullen voorlezen 
uit het boek ‘Mr Finney en de andere kant 

van het water’ van Laurentien van Oranje en 
Sieb Posthuma. Aansluitend gaan de voorle-
zers met de kinderen aan de hand van 
thema's uit het boek in gesprek over hoe we 
op een duurzame manier met de aarde om 
kunnen gaan. Vorig jaar deden zo'n 700 scho-
len mee; dit jaar streeft men naar deelname 
van tenminste 1000 basisscholen. 

"Er dreigt een eiland te zinken! Mr Finney 
aarzelt geen moment en besluit met zijn 
Finmobiel te hulp te komen. Het is het begin 
van een spannend avontuur boven en onder 
water, waarbij Mr Finney opnieuw wezenlij-
ke vragen stelt over hoe we omgaan met 
elkaar en de aarde en daarmee naar oplos-
singen helpt zoeken." 
Mr Finney maakt kinderen nieuwsgierig naar 
onze aarde en stimuleert hen vragen te stel-
len over de toekomst en hij ontdekt dat op-
lossingen voor de wereld om ons heen soms 
dichterbij liggen dan we denken. 
Deelnemende basisscholen ontvangen per 
school een gratis exemplaar van Mr Finney en 
de andere kant van het water. Het boek is 
geschikt voor groep 3 tot en met 6. 
U kunt zich aanmelden via: dagvandeduur-
zaamheid.nl/voorleesactie. 
Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met Esther van 
der Meer via mrfin-
ney@dagvandeduurzaamheid.nl 
 
 

Digitale NME-gids 
Het educatieve aanbod voor het schooljaar 
2011-2012 staat al een aantal weken online, 
klik voor een overzicht naar: 
http://www.ulebelt.nl/educatie-en-
projecten/nmegids/ 
Een flink aantal scholen heeft inmiddels ook 
één of meerdere producten gereserveerd. In 
het aanbod zijn diverse nieuwe producten 
opgenomen. Alle scholen hebben per post 
een brief met uitleg over het digitale uit-
leensysteem en de inloggegevens ontvangen. 
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De handleiding voor het gebruik van de digi-
tale gids is ook op de website van De Ulebelt 
te vinden, onder het tabblad nme-gids. 
De belangrijkste aandachtspunten: 
Van belang is om aan de start van een nieuw 
schooljaar eerst alle schoolgegevens te con-
troleren en groepen aan te maken (in elk 
geval voor de groepen die iets willen reserve-
ren!). Graag ook elke groep apart aanmaken, 
en niet voor het gemak 75 kinderen in één 
groep 5 zetten. Daarna kunnen producten 
gereserveerd worden. 
Elke school heeft de inloggevens per post 
ontvangen. Deze gegevens zijn ook altijd op 
te vragen bij De Ulebelt. 
Let op of de goede locaties staan vermeld bij 
de groepen; voor scholen met meerdere 
(nood-)locaties is dat erg belangrijk, omdat 
anders leskisten op het verkeerde adres wor-
den afgeleverd! Ook als een school verhuist 
in de loop van het jaar, dit aangeven! Deze 
nieuwe adresgegevens komen niet altijd au-
tomatisch terecht bij De Ulebelt! 
Emailadressen willen nog wel eens verande-
ren, of een naam van een leerkracht/ con-
tactpersoon verandert in de loop van het 
jaar. De digitale NME-gids functioneert op 
basis van veel automatische gegevens en pakt 
ook de emailadressen voor berichten over 
uitleen, die de school zelf invoert. Contro-
leer deze gegevens dus zorgvuldig aan het 
begin van het jaar svp! 

 

Expositie 'Jij & fotografie natuur-
lijk!’  
In het seizoen 2010-2011 vond het project 
‘Jij & fotografie natuurlijk!’ plaats in Over-
ijssel. Ruim 200 kinderen tussen de 9 en 12 
jaar deden hieraan mee. 
Dit project, georganiseerd door Stichting De 
Ulebelt, Deventer en natuurfotograaf Sterre 
Delemarre, in nauwe samenwerking met de 
provincie Overijssel, kan het best worden 
omschreven als een unieke combinatie van 
natuurbeleving en kunsteducatie. 
De feestelijke opening van de afsluitende 
digitale overzichtsexpositie door Commissaris 
van de Koningin Ank Bijleveld-Schouten heeft 
plaatsgevonden op het provinciehuis in Zwol-
le op woensdag 6 juli. Alle deelnemende kin-
deren kregen daar een prachtig fotoboek 
uitgereikt waar alle foto’s in stonden.  

 
 
 
Agenda 
sept materialenzending graan 
12-17 sept Groene Voetstappenweek 
18 september Oogstfeest 12-17 uur; De Ule-
belt met als thema Water 
Okt/nov Herfstpad kleuters 
11 nov Dag van de Duurzaamheid met voor-
leesactie, aanmelden voor 14-10! 
Jan 2012 materialenzending wintergroenten 
10 febr 2012 Warme Truiendag 

 

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 onderwijs, 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 geïnteres-
seerden. 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,  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/

