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UULLEE--PPOOSSTT    
Nieuwsbrief Natuur- en milieueducatie  
voor het Basisonderwijs in de gemeente Deventer; Uitgave van 
Stichting De Ulebelt schooljaar 2012-13 – nr 2 november   
 

Ulepost 
Deze Ulepost komt uit terwijl de herfst in volle 
gang is. Bijna 300 kinderen hebben die herfst 
dit najaar volop beleefd met het Herfstpad 
Kleuters over het terrein van De Ulebelt. Voor 
het winterseizoen staan er energieke zaken op 
het programma, zoals de Warme Truiendag op 8 
februari. Veel leesplezier met deze Ulepost! 
 

Expeditieseizoen drukbezocht 
Alweer een seizoen met Expedities Uiterwaard 
is succesvol afgerond. Dit najaar kwamen 9 klas-
sen naar de Ossenwaard om de uiterwaarden in 
al haar aspecten te beleven. Bijzonder was dat 
tijdens één van de Expedities een filmer mee-
liep, Paul van Agten, die in opdracht van het 
bureau Ruimte voor de Rivier (RvdR) Deventer 
tijdens  de hele RvdR-periode per jaar twee Ijs-
selclips maakt. Een IJsselclip is een videofilm 
van 20-30 minuten, te zien via onder meer in-
ternet, waarbij de verschillende aspecten van 
RvdR aan bod komen. Dit najaar stonden educa-
tie en kunst op het filmprogramma en groep 8 
van de Windroos kreeg de hoofdrol. De filmer 
liep met de kinderen mee in het veld, was erbij 
toen de voorbereidende les in de klas plaats 
vond en kwam na afloop nog een keer napraten 
met een klein groepje kinderen. In december 
zal deze IJsselclip uitkomen en we hopen dat dit 
een sfeervol beeld gaat opleveren van hoe een 
Expeditie eruit kan zien. 
Voor volgend voorjaar staan weer nieuwe expe-
dities op de planning, vanaf ongeveer de meiva-

kantie tot aan de zomer-
vakantie. Hier kunnen 
zich nog enkele klassen voor aanmelden! 

 
 
 

 
Smaaklessenworkshop 
Op woensdagmiddag 28 november vindt er een 
workshop Smaaklessen plaats bij De Ulebelt. De 
Smaaklessenkist, een leskist voor alle groepen, 
bestaat uit allerlei interessante weetjes, proef-
jes en lessen over smaak en voedsel. De Smaak-
lessen zijn een aantal jaar geleden landelijk 
ontwikkeld door tv-kok Pierre Wind in samen-
werking met de Wageningen Universiteit.  
Scholen kunnen een Smaaklessenkist krijgen 
voor gebruik op eigen school. Hieraan zijn geen 
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kosten verbonden, alleen de voorwaarde dat er 
eerst een introductie-workshop over de Smaak-
lessen wordt gevolgd. Zo’n introductie- work-
shop vindt plaats op woensdag 28 november, bij 
De Ulebelt. In de workshop krijgen leerkrachten 
veel praktische handreikingen om met de kist 
zelf aan de slag te kunnen. Op het programma 
staan vooral ook veel smaakproefjes ! 
Zin om mee te doen? Meer informatie over de 
Smaaklessen zijn te vinden op 
www.smaaklessen.nl; hier kunnen leerkrachten 
zich aanmelden voor de workshop + leskist! Of 
stuur een mailtje naar m.nelissen@ulebelt.nl 
voor meer details! 
 
Let op: dit schooljaar is het laatste jaar dat 
gratis smaakleskisten kunnen worden aange-
vraagd!!! 

 
 

Schooltuin zoekt nieuwe klassen 
Dit schooljaar gaan we het derde seizoen in van 
de schooltuinen. Op het terrein van De Ulebelt 
ligt een schooltuinencomplex, waar ruim 300 
schoolkinderen kunnen komen schooltuinieren. 
Voor het komende schooljaar is er nog plek! Met 
name voor de groepen 5-6-7 zijn de schooltui-
nen geschikt. Een seizoen schooltuinieren houdt 
in: elke week vanaf begin april een tuinles op 
de tuin, onder begeleiding van deskundige 
tuinmannen- en vrouwen; ondersteunend lesma-
teriaal speciaal ontwikkeld voor het Schooltui-
nencomplex bij De Ulebelt en waardevolle erva-
ringen voor de kinderen die ze hun leven lang 
zullen bijblijven. Keer op keer merken we weer 
hoe enthousiast kinderen zijn bij het oogsten 
van zelfgeteelde groenten en hoe er verbinding 
ontstaat met hun eigen voedsel. Het tuinseizoen 
loopt tot ongeveer de herfstvakantie. Inzet van 
enige hulpouders bij de tuinlessen is wel een 
voorwaarde, plus bereidheid om onderhouds-
werkzaamheden te doen bij de schooltuinen. De 
afgelopen jaren is inmiddels aardig wat ervaring 
opgebouwd in hoe klassen dit kunnen aanpak-
ken. Interesse/ de smaak et pakken gekregen? 
Neem contact op met De Ulebelt of met de 
Stichting Schooltuinen Deventer voor meer in-
formatie! 

Het schooltuinenseizoen werd traditiegetrouw 
afgesloten met de soeples! Tuinman Stijn be-
reidde samen met de kinderen een smakelijke 
pan soep te midden van de schooltuintjes. 

 
 
Boerderijlessen 
Dit schooljaar staan 40 klassen ingeroosterd 
voor een boerderijles. Alle leerkrachten hebben 
hiervan bericht ontvangen. Wie wil weten wan-
neer zijn/haar klas ook al weer aan de beurt is, 
kan via de bestelhistorie in de digitale NME-gids 
de reserveringen nakijken. 
Voor het eerst hebben we dit jaar ‘nee’ moeten 
verkopen aan enkele klassen, omdat er een 
overintekening was aan boerderijlessen. Elk jaar 
proberen we zoveel mogelijk klassen een plek 
te geven, waarbij we ook kijken naar spreiding 
over scholen en over verschillende groepen. Alle 
boerderijlessen zijn ontwikkeld voor steeds 2 
groepen tegelijk (bv groep 3 en 4 doen hetzelf-
de programma), waardoor een school of alleen 
groep 3 of alleen groep 4 een boerderijles kan 
opgeven. Het aantal van 40 is onderdeel van de 
prestatie-afspraak met de gemeente Deventer. 
Om klassen toch de mogelijkheid te geven voor 
een kennismaking met de kinderboerderij zijn 
de ontdekkisten Kinderboerderij ontwikkeld, 
doe-het-zelfkisten die leerkrachten kunnen 
boeken bij De Ulebelt. Kinderen gaan dan in 
kleine groepjes aan de slag met opdrachtjes in 
en om de kinderboerderij. 
Ontdekkisten zijn via de digitale NME-gids te 
reserveren! 
 
 

Zonnestroom 
Op bijna alle daken van schoolgebouwen in De-
venter liggen sinds een jaar zonnepanelen, als 
gevolg van een extra inspanning van de gemeen-
te Deventer. De Ulebelt heeft parallel aan het 
traject van de plaatsing van de panelen op 
meerdere momenten gepubliceerd over de edu-
catieve aanknopingspunten rondom zonne-

http://www.smaaklessen.nl/
mailto:m.nelissen@ulebelt.nl
mailto:m.nelissen@ulebelt.nl
http://www.schooltuinendeventer.nl/
http://www.ulebelt.nl/nmegids/
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energie. In het educatieve aanbod van De Ule-
belt zijn verschillende leskisten, suggesties en 
projecten te vinden, warmee leerkrachten in 
hun klas aandacht kunnen besteden aan energie 
en energiebesparing; duurzame energie en kli-
maatverandering.  
Als laatste stap in dit traject heeft De Ulebelt 
het lespakket Zonnepanelen op haar website 
geplaatst. Dit pakket is ontwikkeld als een uit-
breidingsmodule op het Energieke-
scholentraject, maar ook prima zelfstandig in te 
zetten. De leerkrachtenhandleiding en de werk-
boekjes voor leerlingen zijn te downloaden van-
af de website van De Ulebelt. Binnenkort ont-
vangen alle scholen met zonnepanelen nog een 
laatste mailing met verwijzingen naar de ver-
schillende mogelijkheden. Dit voorjaar/zomer 
zijn immers op alle scholen ook infoborden ge-
plaatst waarop de opbrengsten van de panelen 
zijn af te lezen. Omdat de infoborden vaak veel 
zichtbaarder zijn dan panelen hoog op het dak, 
bieden deze een goed aanknopingspunt om in de 
les aandacht aan te besteden. 

 
 

 
Weteringwaaier 
In september is het nieuwe Zandweteringpark in 
Deventer geopend, grenzend aan de wijk Kei-
zerslanden. In opdracht van gemeente Deventer 
heeft De Ulebelt een educatief product; de We-
teringwaaier ontwikkeld. Deze waaier bestaat 
uit 36 natuurbelevingopdrachtjes die zijn uit te 
voeren in het park. Op speelse manier kunnen 
de kinderen zo gaan struinen door het park en 
kennismaken met de verschillende thema’s bin-
nen het park.  
De scholen die in de nabijheid van het park 
staan, hebben allemaal een setje waaiers ont-
vangen om te gebruiken. Scholen die het ook 
leuk vinden om een keer op excursie te gaan in 
dit park (bijvoorbeeld bij wijze van schoolreisje 
of picknickmiddag) kunnen via De Ulebelt een 
set waaiers lenen, in combinatie met een aantal 

rugzakjes met aanvullend materiaal, zoals loep-
potjes, schepnetjes en zoekkaarten. 

 
 

 
Warme Truiendag 
Begin februari staat Warme Truiendag weer op 
de agenda bij scholen, overheden en bedrijven: 
het is een publiciteitsactie om aandacht te vra-
gen voor klimaatverandering en noodzaak tot 
energiebesparing. Zoveel mogelijk mensen doen 
die dag de verwarming een graadje lager en 
trekken een warme trui aan! Voor kinderen zijn 
er volop acties te verzinnen om die dag vorm te 
geven. Een activiteitenboekje met suggesties 
voor in de klas is te downloaden van onze web-
site, onder het kopje educatie. 

 
 

http://www.ulebelt.nl/educatie-en-projecten/zonnestroom-project/
http://www.ulebelt.nl/educatie-en-projecten/
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Bezuinigingen treffen Ulebelt 
De gemeente Deventer heeft bezuinigingen be-
kendgemaakt en ook De Ulebelt ontkomt daar 
niet aan. De subsidie-inkomsten gaan teruglo-
pen en De Ulebelt is zich aan het beraden op de 
uitwerking hiervan. Het educatieve aanbod van 
De Ulebelt behoort tot de kernactiviteiten van 
de organisatie, maar we zullen deze wel kritisch 
tegen het licht moeten houden wat betreft mo-
gelijkheden in tijd en personeel. Een uitbreiding 
in bijvoorbeeld de arbeidsintensieve boerderij-
lessen zijn in dit geval dan ook niet te verwach-
ten. 

 

Vlinders in de klas 
De materialenzending Vlinders in de klas is in-
middels besteld via de Vlinderstichting. Alle 
klassen die zich hebben aangemeld, zullen op 
vrijdag 24 mei de zending op school ontvangen. 
Aanmelding gemist of vergeten? De Ulebelt 
heeft een paar reservebestellingen gedaan, 
neem snel contact op voor de mogelijkheden! 
Bij de zending hoort een vlinderkast, zoekkaart 
vlinders en een lespakket. 
 
 

 
AGENDA 
 
28 november 14-16 uur Workshop Smaaklessen 
Jan materialenzending Bollen en knollen 
8 febr Warme Truiendag 
Maart materialenzending Vierkante Meter Tuin 
20 maart Boomfeestdag 
Maart/april Cursus natuurouders IVN 
Mrt-mei Lentepad kleuters bij Ulebelt 
Voorjaar Vogels in de achtertuin, vogelles Ule-
belt 
April/juni Expedities Uiterwaard 
24 mei materialenzending vlinders;  
Mei vlinderlessen bij Ulebelt 
Mei/juni Imkerlessen 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 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 

 

Alle educatieve producten 
zijn te reserveren via de 
digitale NME-gids, te vin-

den via www.ulebelt.nl 

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

