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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 4 maart 2012   
 

Ulepost 
Deze Ulepost staat natuurlijk al in het teken 
van het voorjaar! Nog even en de lente gaat of-
ficieel beginnen, maar wie goed oplet, heeft al 
lang de eerste sneeuwklokjes ontdekt en gezien 
dat de mussen al aan het nestelen zijn.  Deze 
Ulepost een aantal berichten over voorjaars-
kriebels: langs de IJssel, op de kinderboerderij 
en natuurlijk over tuinieren, want het school-
tuintjes seizoen staat voor de deur! Veel lees-
plezier met deze nieuwsbrief!  
 

Expeditie Uiterwaard 

Ook dit voorjaar gaan er klassen naar de uiter-
waard in het kader van het onderwijsproject 
Expeditie Uiterwaard.  
De graafwerkzaamheden rondom de IJssel van-
wege de maatregelen Ruimte voor de Rivier zijn 
volop bezig en tot 2015 zal iedere burger en dus 

ook iedere leerling in De-
venter hier iets van mer-
ken.  De Expedities bieden dan ook een leuke 
manier om hiermee kennis te maken en te leren 
over het waarom ervan. Samen met IVN Deven-
ter en Stichting IJssel landschap staan de IJssel-
gidsen klaar om de klassen te verwelkomen.  
Nadat de inschrijving voor de nieuwe expedities 
Uiterwaard openging, meldden zich heel snel 
achter elkaar al 16 klassen om mee te gaan naar 
de Ossenwaard. Deze grote belangstelling laat 
waarschijnlijk precies zien waarom dit project 
is opgezet: betrokkenheid bij de IJssel en de 
directe leefomgeving van kinderen in Deventer! 
In het najaar is er weer plek voor meer groepen 
7/8 van het basisonderwijs. In de tussentijd 
loopt er ook een onderwijsprogramma voor het 
voortgezet onderwijs, in eerste instantie met 
leerlingen van het Stormink. 
Ook buiten Deventer is er veel belangstelling 
voor dit onderwijsproject dat De Ulebelt ont-
wikkelde: bij Zwolle zijn concrete plannen om 
ook expedities op te gaan zetten. 
 

 
Lentepad kleuters 
Het Lentepad voor de kleuters gaat vanaf eind 
maart weer lopen: een natuurbelevingstocht om 
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alle zintuigen te prikkelen met lenteverschijnse-
len. Dit Lentepad is een doe-het-zelf-les voor 
leerkrachten: zij begeleiden zelf de les met be-
hulp van materiaal dat De Ulebelt klaar zet. De 
handleiding met instructies gaat van te voren 
naar de leerkracht, verder zijn enkele hulpou-
ders nodig om groepjes kinderen te begeleiden. 
En in de lente valt van alles te ontdekken: groe-
ne blaadjes, vogels en eieren, jong vee, geuren 
en kleuren noem maar op. Data in overleg met 
De Ulebelt, er zijn nog plekken vrij! 
 
 

Boomfeestdag 
Op woensdag 21 maart is het weer zover: de 
landelijke Boomfeestdag. Dit jaar gaan we sa-
men met kinderen van de Rivierenwijkschool en 
kinderen uit de wijk bomen planten in het Ve-
nenplantsoen. Dit park is net opnieuw ingericht 
en vormt in feite de achter (of voor-)tuin van de 
school. Reden genoeg om hier samen een mooi 
educatief bomenspelprogramma te organiseren 
tijdens de landelijke Boomfeestdag. Omdat De-
venter dit jaar extra in het zonnetje staat om-
dat ze de provinciale Boomfeestdagviering mag 
organiseren, verwachten we een geslaagd feest. 
In een volgende Ulepost een verslag!  
 

 
 

 
Vierkantemetertuin  
De materialenzending Vierkantemetertuin is dit 
jaar nieuw in het aanbod: in de klas komt een 
pakket houten planken en latjes, met zakjes 
zaad, een handleiding en een zaaischema voor 
de kinderen. Met het hout kan eenvoudig een 
bak van 1 m2 in elkaar gezet worden, te vullen 
met potgrond en compost, en dan kan het tuin-

feest beginnen! Door de bak in 16 gelijke vak-
ken te verdelen, ontstaat een overzichtelijk 
plantschema. Zo kan op kleine schaal volop ge-
experimenteerd worden met allerlei soorten 
groenten en kruiden. Als dit goed bevalt, staat 
het volgend jaar weer in het aanbod! 
 

 
Schooltuinen 

Waar afgelopen jaar al 4 groepen van de mon-
tessorischool l’Ambiente kwamen tuinieren, zul-
len dit jaar ook 2 groepen van de Vijf-erschool 
aanschuiven. Op het schooltuintjescomplex bij 
De Ulebelt is genoeg plek om met veel kinderen 
te tuinieren. Begin maart zullen alle tuinen 
weer worden uitgezet, de instructiekring zal 
worden opgebouwd en de zaai- en plantsche-
ma’s zijn al besproken met de leerkrachten. De 
lessen op de tuin liggen in deskundige handen 
van terreinbeheerder Stijn van Dijk van De 
Ulebelt, bijgestaan door enthousiaste vrijwil-
ligers. Voor begeleiding in de klas met tuinles-
sen is een uitgebreid Schooltuinenboek ontwik-
keld door De Ulebelt in samenwerking met de 
Deventer Schooltuinen. 
De eerste tuinlessen zullen eindmaart/begin 
april van start gaan! 
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Fotoexpo 
Apetrots waren de kinderen van de Sint Bernar-
dusschool, en terecht! Een uitgebreid fotogra-
fieproject op school resulteerde in een prachti-
ge foto-expositie in Wijkcentrum De Kuip in 
Colmschate. Tot 1 maart waren de foto’s hier te 
zien, vanaf april een tijdje in de vitrines van 
het hoofdgebouw van De Ulebelt! Groep 6 ging 
op pad om vergezichten te fotograferen: pano-
ramafoto’s van de Deventer skyline. Groep 5 
bezocht de roofvogelshow in Rijssen en wist de 
roofdieren prachtig vast te leggen. Groep 7 en 8 
kreeg les in foto’s bewerken en dat leverde 
grappige bewerkingen op van foto’s die waren 
gemaakt van de Ulebeltse boerderijdieren. 
De foto’s zijn ook te bekijken op 
www.stbernardus.net 
 
 

 

Buitenlessen bij Ulebelt 
Het terrein van De Ulebelt is groot en gevari-
eerd genoeg om aanknopingspunten te geven 
voor buitenlessen met je klas. Standaard in het 
aanbod van De Ulebelt zitten natuurlijk al de 
ontdekkisten voor de kinderboerderij, vlinder-
lessen voor groep 5-6 en de seizoenstochten 
voor kleuters.  
Maar denk ook eens aan:  

 Waterbeestjesonderzoek bij de kikkerpoel 

 Vogels spotten op het terrein 

 Kruiden en bloemen 

 Landbouwgewassen 

 Grondboringen doen 

 Tekenlessen 

 Onderzoek aan bomen 
Voor al deze opties is veldwerkmateriaal te leen 
bij De Ulebelt en in overleg kan een programma 
worden samengesteld. Bij De Ulebelt zijn de 

veldwerkboxen te leen, met daarin opdrachten 
over veel verschillende onderwerpen voor alle 
niveaus. Zo’n educatieve buitenles laat zich 
goed combineren met lekker spelen op de 2 gro-
te speelplekken, even kijken en aaien bij de 
dieren van de kinderboerderij en een lekkere 
picknick. Bovendien biedt dit een kennismaking 
met de mogelijkheden voor veldwerk in de ei-
gen schoolomgeving. 
 
 

Schoolreisjes 
Elk jaar zijn de maanden voor de zomervakantie 
drukke maanden buiten: veel schoolklassen ko-
men op bezoek. Soms voor een boerderijles of 
imkerles, maar ook heel vaak voor een lekker 
ochtendje buitenspelen, om de verjaardag van 
een juf of meester te vieren, om een fotogra-
fieproject te doen of bij wijze van schoolreisje. 
Nog nooit bij stilgestaan wat de mogelijkheden 
zijn voor je klas? Neem eens contact met ons 
op, er zijn ook allerlei programma’s op maat te 
maken! 
 

 
 
Zabuki 
Zabuki is het Kinder Science cafe en naast een 
maandelijks Kinderscience-cafémiddag, organi-
seert Zabuki ook elk jaar het Zabukifestival. 
Ook dit jaar, begin februari, weer met een echt 
NME-onderwerp: duurzaamheid. Klassen hadden 
op school al hard nagedacht over dit thema en 
mochten in een heuse collegezaal een presenta-
tie geven over hun duurzame wereld. Een we-
tenschapper van Universiteit Twente ging de 
discussie aan met de kinderen en complimen-
teerde ze met hun oplossingen. In het laborato-
rium van Saxion konden de kinderen aan de slag 
met proefjes. Bij de Pabo-afdeling stonden Pa-
bostudenten klaar om samen met kinderen 
weersinstrumenten te bouwen. Een bezoek aan 
het Zabukifestival is steevast een leuke manier 
van kennismaking met wetenschap en techniek. 
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Natuuroudercursus 
Zo’n 17 scholen hebben natuurouders in hun 
midden: ouders die de leerkracht ondersteunen 
bij veldwerklessen in en om school. Deze na-
tuurouders krijgen een cursus aangeboden van 
IVN Deventer, die in de loop der tijd ook 4 grote 
veldwerkprojecten heeft ontwikkeld voor alle 
niveaus. De kleuters gaan op pad met het Ka-
bouterpad, groep 3-4 speurt naar sporen en 5-6 
gaat op zoek naar bodem- en waterdieren. De 
groepen 7-8 doen het uiterwaardenproject en 
kunnen inmiddels kiezen of ze dan met de Ex-
peditie Uiterwaard mee willen doen. 
Een nieuwe natuurouderscursus start weer op 21 
maart. In 4 avonden en 1 zaterdagochtend leren 
ouders hoe zij veldwerk kunnen inzetten, wat je 
nodig hebt en dat je echt geen bioloog hoeft te 
zijn om leuke veldwerkopdrachten te begelei-
den. 
Interesse? Er zijn nog enkele plekken vrij in de 
cursus, dus meld snel ouders aan! Bij Carla 
Slange van IVN Deventer, tel 654953. 
 
 
 

GPS-sen met je klas 
Sinds kort beschikt De Ulebelt over 4 GPS-
toestellen; die gehuurd kunnen worden om mee 
over het terrein te navigeren. Prima te combi-
neren met Geocachen, een mateloos populaire 
hobby van veel mensen. En op het terrein van 
De Ulebelt is een cache te vinden! De kinderen 
van vakantie BSO- Springkikker hadden in de 
voorjaarsvakantie de primeur en  konden de 
tocht uit proberen. GPS en geocache is goed te 
combineren met bijvoorbeeld een schoolreisje 
op het terrein van De Ulebelt! 
 
 

 
 
Groen Gelinkt 
In een eerdere uitgave van de Ulepost spraken 
we al even over Groen gelinkt. Groen Gelinkt 
heeft als doel overzicht te brengen in het grote 
aanbod van educatieve materialen, activiteit, 
locaties en organisaties van NME in Nederland. 
Groen Gelinkt doet dat door het aanbod breed 
toegankelijk te maken in de vorm van een in-
formatiesysteem of zoekmachine. Door onder 
meer aan te sluiten bij Wikiwijs, worden be-
staande middelen maximaal benut en breed 
toegankelijk. Groen Gelinkt ontwikkelt geen ei-
gen website, maar wil bewust aansluiten bij be-
staande structuren binnen NME, zoals de digita-
le NME-gids waar De Ulebelt mee werkt.  
De pilots zijn inmiddels achter de rug en de na-
tuur- en milieu-educatieve centra in Nederland 
gaan nu aan de slag om hun eigen aanbod ook 
onder te brengen via Groen gelinkt. Het bete-
kent zeker niet dat leerkrachten nu een nieuw 
systeem moeten leren kennen, maar het be-
staande aanbod wordt nu ook ontsloten via bij-
voorbeeld Kennisnet en Wikiwijs. De Ulebelt is 
achter de schermen al begonnen met het “me-
tadateren” van al haar producten. Kijk op 
www.groengelinkt.nl/ voor meer achtergrond-
info over Groen gelinkt. 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.groengelinkt.nl/voro


5 
 

Filmpjes digibord 
Op de website van Bart de Koning, eigenaar van 
bedrijf Natuureducatie, zijn geschikte filmpjes 
te vinden over natuur- en milieu-onderwerpen 
in de klas. Bart de Koning werkt al jaren als 
zelfstandige NME-er en heft o.a. vorig jaar bij 
De Ulebelt de workshop Sarah’s Wereld voor 
leerkrachten verzorgd. 
De filmpjes zijn te bekijken op 
www.natuureducatie.com 
Je kunt de films als leerkracht projecteren op 
het digibord of smartboard. 

 

 
AGENDA 
 
Maart materialenzending Vierkante Meter Tuin 
21 maart Boomfeestdag 
21 en 28 Maart/11 en 18 april Cursus natuurou-
ders IVN 
Mrt-mei Lentepad kleuters bij Ulebelt 
Mei/juni Imkerlessen Ulebelt 
Mei toezending nieuwe aanbod Ulebelt school-
jaar 2012-13 
 
Foto’s: tijdens de uitreiking van het officiële 
bordje voor het Keurmerk Kinderboerderijen op 
13-1-2012  
 

 

Colofon 
De Ulepost is een Nieuwsbrief over het aanbod 
natuur- en milieu-educatie (NME) van De 
Ulebelt, en verschijnt zes keer per jaar. De Ule-
post 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/

