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UULLEE--PPOOSSTT    
Nieuwsbrief Natuur- en milieueducatie  
voor het Basisonderwijs in de gemeente Deventer; Uitgave van 
Stichting De Ulebelt schooljaar 2011-12 – nr 2 november   
 

Ulepost 
Deze Ulepost verschijnt terwijl de herfst, na 
een laatste zomerse opleving, volop over De-
venter waait. In deze nieuwsbrief weer de laat-
ste nieuwtjes over geslaagde lesprojecten, 
nieuwe initiatieven en aankondigingen. Stuur 
de Ulepost gerust door naar uw collega’s!!  
 

Succesvolle expedities uiterwaard! 
 

 
De leerlingen uit groep 8 van obs Slingerbos uit 
Diepenveen gingen vrijdag 23 september als 
eerste klas op expeditie om Ruimte voor de Ri-
vier te beleven. En waar kun je dat beter doen 
dan in één van de uiterwaarden bij Deventer die 
vergraven gaat worden om de IJssel in de toe-
komst meer ruimte te geven? 
Om kinderen in de bovenbouw van het basison-
derwijs kennis te laten maken met Ruimte voor 
de Rivier, ontwikkelden De Ulebelt, IVN Deven-
ter en het Waterschap Groot Salland een geza-

menlijk lesprogramma: 
Expeditie Uiterwaard. Fo-
cus hierbij ligt vooral op leren en beleven. 
Met deze excursie Expeditie Uiterwaard is obs 
Slingerbos uit Diepenveen landelijk de eerste 
klas die op Ruimte voor de Rivier-expeditie ging 
(nadat in juni al drie klassen meehielpen met de 
pilot van deze Expeditie).  
 
Het programma van Expeditie Uiterwaard be-
staat uit twee delen. Deel één is een voorberei-
dende les in de klas, gegeven door de leerkracht 
zelf. Het hoe en waarom van Ruimte voor de 
Rivier en het project in Deventer staat hierin 
centraal. Na deze les is het tijd om op pad te 
gaan, de Ossenwaard in, een uiterwaardgebied 
bij Deventer, begeleidt door een deskundige 
gids met medewerking van hulpouders. 
De kinderen gaan enthousiast aan de slag met 
veldwerkopdrachten. Bijvoorbeeld zelf mini-
rivieren maken aan het strandje bij de IJssel, 
om zo in het klein Ruimte voor de Rivier na te 
bootsen. Of grondboringen doen om te ontdek-
ken welke grondsoort er schuilgaat onder de 
oppervlakte. Een andere opdracht is in het klein 
zichtbaar maken wat hindernissen voor de rivier 
met het water doen en kijken wat er gebeurt 
wanneer het water meer ruimte krijgt. 
Met Expeditie Uiterwaard willen de partijen be-
reiken dat kinderen weten waarom er ruimte 
voor de rivier wordt gemaakt. Ze maken kennis 
met de rivier, de uiterwaarden en leren met 
hoofd en handen over het hoe en waarom van 
de rivier en de geplande ingrepen. De Ulebelt 
werkt hierin samen met IVN Deventer, Stichting 
IJssellandschap en provincie Overijssel. 
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Meedoen met Expeditie Uiterwaard? 
Dat kan! De Expeditie is gemaakt voor groepen 
7 en 8 van de basisscholen in Deventer en vin-
den plaats in het voorjaar (pasen tot meivakan-
tie) en najaar (tot herfstvakantie). Voor de 
voorjaarsexpedities is nog plek, meld je aan! 
Neem contact op met De Ulebelt voor een af-
spraak! 
 
 

Boomfeestdag 2012 
De Nationale Boomfeestdag 2011 ligt al-
weer enkele maanden achter ons en dat bete-
kend dat de pijlen gericht gaan worden op de 
Nationale Boomfeestdag 2012. De datum voor 
de Nationale Boomfeestdag in 2012 is al bekend 
en zal worden gevierd op woensdag 21 maart. 
Het thema van Boomfeestdag 2012 is "Bomen 
(be)leven".  
Met het thema „Bomen (be)leven‟ willen wij 
kinderen en volwassenen uitdagen naar bomen 
te gaan kijken. Iedere boom is immers een indi-
vidu: dik of dun, groot of klein, recht of krom, 
fleurig of somber. Iedere boom heeft zijn eigen 
plaats en ruimte en is daarmee belangrijk. Vaak 
beseffen we pas hoe belangrijk een boom is als 
de boom er niet meer staat.  
Het thema „Bomen (be)leven‟ is uit te splitsen 
in verschillende deelthema‟s.  
Bomen beleven: Hoe beleef je een boom? Je 
kunt eronder staan, ernaar kijken, erin klim-
men, er een hut in bouwen, spelen met het 
herfstblad, enzovoort. Maar hoe beleeft de 
boom jou eigenlijk?  
Bomen leven: Een piepklein zaadje kan uit-
groeien tot een machtige boom van honderden 
jaren oud. We zeggen weleens als we een oude 
boom zien: “Als die boom toch eens kon vertel-
len wat hij allemaal heeft gezien.” Bij dit the-
ma hoort geschiedenis, de levenscyclus van een 
boom en de plaats van een boom in de leefom-
geving.  
Er is leven door bomen: Bomen zorgen voor 
zuurstof, voor de opvang van fijnstof en voor 
het vasthouden van de grond met hun wortels. 
Ze bieden een schuilplaats of woonplaats voor 
ontelbare diersoorten.  
Het thema „Bomen (be)leven‟ is breed educatief 
inzetbaar en inspirerend.  In samenwerking met 

de gemeente Deventer gaat De Ulebelt invulling 
geven aan de Boomfeestdag in 2012. Gemeente 
Deventer krijgt binnen de provincie Overijssel 
hierin een extra rol en wij hopen dat we hier-
mee ook veel klassen kunnen betrekken! Wordt 
vervolgd!  
 

 
5 sterren voor Kinderboerderij - Dag 
van de Duurzaamheid 11-11-11 

 
Op vrijdag 11-11-11 was het zover: de landelijke 
Dag van de Duurzaamheid met de hele dag veel 
aandacht voor allerlei duurzame acties, bijeen-
komsten en activiteiten door het hele land. Bo-
vendien was het de start van de landelijke 
campagne „Alle kinderboerderijen duurzaam‟, 
waarbij schoolkinderen de kinderboerderij in 
hun gemeente gingen scannen op duurzaam-
heid. De bovenbouw klas van juf Bianca van 
l‟Ambienteschool Andriessenplein is de uitda-
ging aangegaan en heeft zich gemeld als onder-
zoeksteam. Met uitgebreide vragenlijsten on-
derzochten de kinderen de thema‟s water, af-
val, energie, groen, dieren en bouwen. Een pun-
tentoekenning resulteerde in een aantal te be-
halen sterren. De Ulebelt is reuze trots op het 
eindresultaat van het maximum aantal van 5 
sterren! De kinderen waren heel kritisch in hun 
rondgang, uitgebreide discussies over de vragen 
en een goede lijst van tips aan het einde. De 
Ulebelt gaf al aan met de tips ook echt aan de 
slag te willen gaan; zoals afvalscheiding voor 
bezoekers en meer bomen op het erf. 
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Alle kinderboerderijen in Nederland ontvangen 
jaarlijks maar liefst 30 miljoen bezoekers, en 
vormen hiermee een indrukwekkend platform 
om bijvoorbeeld voorlichting te geven over 
duurzaamheid en de mogelijkheden voor thuis. 
Tijdens het voorbereiden van de scan merkten 
de medewerkers van de Kinderboerderij in elk 
geval al dat het erg inspirerend was om de za-
ken nu eens goed uit te werken, de informatie-
voorziening over duurzame maatregelen goed 
uit te werken en te horen met welke verbeter-
tips de kinderen komen. 
 

Professor Broccoli houdt van zon 
Half oktober bracht professor Isidorus Broccoli 
een bezoek aan groep 7 van de Sancta Ma-
riaschool in Lettele voor wel een heel bijzonde-
re les: een openbare energieles, in aanwezig-
heid van deftige heren in pak, zoals een wet-
houder en gemeente-ambtenaren. Met deze 
openbare les vroeg de gemeente aandacht voor 
de vele zonnepanelen, die de afgelopen maan-
den zijn geïnstalleerd op de daken van bijna 
alle schoolgebouwen in Deventer. Dankzij een 
investeringssubsidie van de landelijke overheid 
kon de gemeente Deventer deze actie realise-
ren. Tegelijk met de installatie van de zonnepa-
nelen werkte De Ulebelt een educatief aanbod: 
een overzicht van lesmaterialen, suggesties en 
lespakketten die leerkrachten kunnen inzetten 
in de klas. Het zal de leerlingen immers best 

zijn opgevallen dat er zonnepanelen op het dak 
liggen. Alhoewel jammer genoeg de installatie 
op diverse scholen plaatsvond toen alle kinde-
ren en leerkrachten op zomervakantie waren! 
De gemeente werkt nog aan informatiepanelen, 
die binnen de school geplaatst zullen worden. 
Op de panelen moeten dan heel snel te zien zijn 
hoeveel energie de panelen al hebben opgewekt 
en hoeveel CO2-besparing dit heeft opgeleverd. 
Een mooi moment om er aandacht aan te beste-
den in de klas. Doet u ook mee? Vraag het ener-
gie-overzicht aan bij De Ulebelt of download het 
van de website:  
http://www.ulebelt.nl/educatie-en-
projecten/zonnestroom-project/ 
 

 
1wethouder Pierey houdt het hoofd koel 

 
2 professor Borccoli legt windenergie uit 

 
3 voorbeeld infopaneel met opbrengst zonnepane-
len 

 

http://www.ulebelt.nl/educatie-en-projecten/zonnestroom-project/
http://www.ulebelt.nl/educatie-en-projecten/zonnestroom-project/
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Warme Truiendag 2012 
Van zonnepaneel tot warme trui: wat heeft dat 
met elkaar te maken? Jaarlijks doen vele 
schoolkinderen, maar ook bedrijven, organisa-
ties en particulieren tijdens de Warme Truien-
dag een lekkere warme trui aan en de verwar-
ming een tikje lager. Hiermee laten zij zien 
energiebesparing belangrijk te vinden. De actie 
kan aanleiding bieden tot hilarische taferelen: 
polonaise door de klas met al je winterkleren 
aan; gezamenlijke fitness op het schoolplein om 
warm te worden; samen een hele lange sjaal 
breien voor de school en noem maar op. Doe 
mee met deze ludieke actie, die prima past bij 
de bovengenoemde lespakketten over energie 
en duurzaamheid. Warme Truiendag valt dit 
schooljaar op 10 februari 2012. Een handig 
boekje met leuke lessuggesties is gratis op te 
vragen bij De Ulebelt; stuur even een mail naar 
m.nelissen@ulebelt.nl 

 
 
 
Lunchen in je eigen schooltuin 
In september was het zover: bij wijze van oogst-
feest organiseerde de Montessoirschool 
l‟Ambiente ìn de schooltuintjes een zeer smake-
lijke lunch samen met kinderen. Deze lunch 
werd aangeboden aan sponsoren, wethouder 
Margriet de Jager en relaties van de Stichting 
Schooltuinen Deventer. Met veel enthousiasme 
hielpen de kinderen mee de soep te bereiden, 
de gasten te bedienen en af en toe natuurlijk 
even zelf aan een worteltje te kanbbelen. 

 
 

 
 
Gezocht: klas met groene vingers 
Voor ons schooltuincomplex zijn we op zoek 
naar een of meer klassen, die zin hebben om 
een lekker groen tuinierseizoen te komen doen 
bij ons! Na een jaar volop zaaien- wieden- oog-
sten en zelfgemaakte soepen onder bezielende 
aanvoering van een enthousiaste groep ouders 
en leerkrachten van l‟Ambienteschool op het 
Andriessenplein, kunnen we nu  met meer klas-
sen aan de slag. Wat houdt dit in? Een jaarrond 
schooltuinieren, van ongeveer half maart tot de 
herfstvakantie, met elke week een tuinles bij 
De Ulebelt en een ondersteunend lespakket voor 
in de klas, in te vullen door de eigen leerkracht. 
Een onvergetelijke leerervaring voor kinderen, 
waarbij kinderen ontdekken waar ons voedsel 
vandaan komt en hoe lekker een zelf geteeld 
worteltje smaakt!  
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De smaak te pakken gekregen? Neem contact 
met ons op om de mogelijkheden te bespreken! 
Zit uw school te ver weg van De Ulebelt, heeft u 
plannen voor een schooltuintje aan huis of wilt 
u eerst op kleine schaal starten? Laat het ons 
weten! Denk eens aan de materialenzending 
“Vierkante metertuin”, die voor maart gepland 
staat. Op school komt een bak om zelf een vier-
kante meter tuin aan te leggen, inclusief zaad-
goed, lessuggesties en instructies voor de tuin. 
Zelf nog even zorgen voor tuingrond (tip: com-
postactie van de gemeente in april!). opgave 
voor de vierkantemetertuin kan via de digitale 
NME-gids.  
 

 
  
 
  
 
 

300 kleuters bij Herfstpad 
Ook deze herfst bleek het herfstpad weer favo-
riet: ruim 300 kleuters kwamen met juffen en 
ouders naar De Ulebelt voor het herfstbele-
vingspad. Handpop Oeroeboeroe zat als vanouds 
klaar in zijn uilenkast om de kinderen op weg te 
helpen. Enthousiast gingen de kleintjes op pad, 
om onderweg paddenstoelen te bekijken en zelf 
een web te bouwen voor een spin. Kleurrijke 
blaadjes werden gezocht en gevonden en kinde-
ren bleken al goed alle herfstvruchten te kun-
nen benoemen. 
 
Elk voorjaar en najaar biedt De Ulebelt deze 
belevingstichten aan voor kleutergroepen. Het 
herfstpad is een doe-het-zelf-les voro leerkrach-
ten: medewerkers van De Ulebelt zetten alle 
materialen klaar en de leerkracht begeleidt 
verder de tocht. Een glaasje limonade en iets 
lekkers is inbegrepen bij de prijs. Zin om ook 
eens mee te doen? Neem contact met ons op, 
voor het voorjaar is nog voldoende plek! Data 
gaan altijd in overleg met de school. En een sei-
zoenspad is prima te combineren met een uit-
voerig bezoek aan een van de 2 speelplekken op 
De Ulebelt en even knuffelen met de dieren van 
de kinderboerderij!  

 
 

Buitenlessen bij Ulebelt 
In het educatief aanbod van De Ulebelt staan 
verschillende buitenlessen opgenomen. De 
boerderijlessen (op 4 verschillende nivo‟s) zijn 
inmiddels allemaal volgeboekt, evenals de im-
kerlessen in het voorjaar. Er is nog wel ruimte 
voor doe-het-zelf-lessen: vlinderlessen voor 
groep 5-6 of de ontdekkisten kinderboerderij 
voor de groepen 1-2 of 3-4. Zin in een program-
ma op maat? Neem contact met ons op over de 
mogelijkheden! Een aangepast programma is 
altijd mogelijk, ook leuk als combinatie met 
spelen, picknicken etc voor een schoolreisje! 

 
 

Koolwitjes in de klas 
De materialenzending van Vlinders (“Koolwitjes 
in de klas”)  is besteld via de Vlinderstichting en 
zal op 16 juni naar de scholen gaan. Alle scho-
len die een pakket hebben aangevraagd kunnen 
die week dus hun kweekpakket met bijbehorend 
lesmateriaal verwachten! 
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Workshop Smaaklessen komt weer 
De smaaklessenkist is een inspirerende leskist 
vol praktische proefjes over smaak en voedsel. 
Leerkrachten kunnen aanspraak maken op een 
gratis exemplaar van deze kist (die vervolgens 
op school mag blijven!) door een introductie-
workshop bij te wonen. Deze vindt plaats op De 
Ulebelt op woensdag 14 maart, van 14-16 uur en 
is gratis voor leerkrachten! 
Meer weten over smaaklessen? Surf even door 
naar:www.smaaklessen.kennisnet.nl/ 
 
 

Timmeren met je klas 
De Stichting Mobiele Timmerwerkplaats is ieder 
woensdagmiddag bij De Ulebelt aan het timme-
ren met kinderen. Er kunnen 8 kinderen tegelijk 
aan de slag het kost 5 euro. Bij De Ulebelt kan 
gereserveerd worden zodat het ook mogelijk is 
om er een kinderfeestje van te maken. 

 
Maar de Stichting Mobiele Timmerwerkplaats 
heeft een droom! Er is een programma ontwik-
keld voor de basisscholen. Eén dag timmeren 
met alle kinderen van een groep 6.In groepjes 
van 8 of negen kinderen anderhalf uur timme-
ren. Kinderen maken een werkstuk dat ze van 
tevoren hebben uitgekozen. Hout, gereedschap, 
werktafels, opdrachten en personeel wordt door 
de Mobiele Timmerwerkplaats geregeld.  
De Mobiele Timmerwerkplaats wil dit program-
ma aanbieden aan alle groepen 6 van alle basis-
scholen van Deventer e.o. Waarom? Kijk en er-
vaar wat deze activiteit met kinderen, ouders 
en de docenten doet. Het is hard werken, veel 
leren en tegelijk een feestje voor iedereen. 

Daarom doen we het. Een leuke manier om kin-
deren ervaring te laten opdoen met techniek! 
 
Joke Kuipers 
Meer info: www.mobieletimmerwerkplaats.nl 
 

 
 

Groen gelinkt 
Binnen Nederland is momenteel een project be-
zig om al het educatieve materiaal op het ge-
bied van natuur en milieu beter te ontsluiten 
voor gebruikers en ontwikkelaars (ook voor u als 
leerkrachten dus). Onderstaand stukje tekst 
vertelt er meer over, verder lezen kan op de 
genoemde website. Zodra wij meer weten over 
deze ontwikkelingen en wat de eventuele con-
sequenties zullen zijn voor onze eigen digitale 
NME-gids, laten we dat uiteraard snel weten! De 
ontwikkelaars en beheerders van de digitale 
NME-gidsen (gebruikt door een groot deel van 
de NME-centra in Nederland) zijn nauw betrok-
ken bij deze landelijke ontwikkelingen. 
Van de website Groen gelinkt: 
“We hebben in Nederland een groot aanbod van 
natuur- en milieueducatie. Er worden lespakket-
ten ontwikkeld, er zijn locaties om te bezoeken 
en er worden tal van activiteiten georganiseerd. 
Dit educatieve aanbod wordt aangeboden op de 
vele websites van organisaties die zich bezig-
houden met NME. Door de vele aanbieders is het 
aanbod echter versnipperd. Het gevolg daarvan 
is dat het educatieve aanbod niet overzichtelijk 
is en niet optimaal aansluit bij de behoeftes van 
scholen en andere gebruikers van NME.  

 
GroenGelinkt zorgt voor betere toegang en sa-
menhang van al deze activiteiten. Dat doen we 
door het ontwikkelen van een informatieplat-
form waarop alle NME-organisaties hun aanbod 
breed toegankelijk kunnen maken. GroenGelinkt 
kan vervolgens worden geïntegreerd in bestaan-
de websites. Hierdoor is alle informatie overal 

http://www.mobieletimmerwerkplaats.nl/
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beschikbaar en gemakkelijk te vinden. Door on-
der meer aan te sluiten bij Wikiwijs worden be-
staande middelen bovendien maximaal benut.  
Door thema's binnen NME met elkaar te verbin-
den wordt voor de eindgebruikers (docenten, 
leerlingen, ouders, naschoolse opvang etc.) een 
samenhangend educatief aanbod mogelijk. Dit 
maakt het aanbod aantrekkelijker en gemakke-
lijker in te passen. “ 
Meer weten: www.groengelinkt.nl 
 
 

Junior Vogelcursus 2012 
Vogelwerkgroep De IJsselstreek gaat in het 
voorjaar wederom een cursus verzorgen voor 
kinderen van 9 tot 15 jaar. Deze zal plaatsvin-
den in de periode eind maart tot juli en bestaan 
uit zeven lesavonden van een uurtje en zes ex-
cursies. Ze leren van alles over het herkennen 
van wilde vogels en hoe ze leven. Verdere in-
formatie volgt in januari/februari. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met Mark Hoksberg, 
juniorvogelcursus@hotmail.com of 06-24129174. 
  

 
 

AGENDA 
 
t/m nov Herfstpad kleuters bij Ulebelt 
26 december Midwinterfeest Ulebelt 14-17 uur 
Jan materialenzending Wintergroenten 
10 febr Warme Truiendag 
Maart materialenzending Vierkante Meter Tuin 
14 maart Workshop Smaaklessen voor leerkrach-
ten 
21 maart Boomfeestdag 
Maart/april Cursus natuurouders IVN 
April/juni Expeditie uiterwaard 
Mrt-mei Lentepad kleuters bij Ulebelt 
Mei materialenzending Tropische producten 
Mei/juni Imkerlessen Ulebelt 
16 juni Materialenzending Vlinders in de klas 
  
 

 

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 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 
Educatie Maike Nelissen: m.nelissen@ulebelt.nl 
of telefonisch. 
Voor vragen over NME of lesmateriaal, kunt u 
contact opnemen met  de educatiewerker,  Mai-
ke Nelissen (tel 0570-653437). 
Stichting De Ulebelt; Maatmansweg 3, 7425 NC 
Deventer; tel 0570-653437 
www.ulebelt.nl 

 

mailto:hjuniorvogelcursus@hotmail.com
mailto:m.nelissen@ulebelt.nl
http://www.ulebelt.nl/

