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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 1 september   
 

Ulepost 
Deze Ulepost verschijnt als eerste editie voor 
het nieuwe schooljaar 2012-13! Hopelijk hebben 
jullie allemaal een goede zomervakantie achter 
de rug en zijn alle scholen weer goed van start 
gegaan! In deze Ulepost aandacht voor een aan-
tal educatieve producten waarvoor je je snel 
moet aanmelden, en activiteiten die bijvoor-
beeld rond de Dag van de Duurzaamheid gaan 
spelen. Voor groepen 1-2 en 3-4 staat de doe-
het-zelftocht met herfstbeleving nog open, de-
ze tochten worden in overleg met de leerkrach-
ten ingeboekt. En vergeet niet snel je reserve-
ringen door te geven in de NME-gids! 
 
 

Nog ruimte voor Expedities!! 
Welke leerkracht van groep 7 of 8 durft het aan 
om met ons op Expeditie te gaan?! Dit najaar is 
er ruimte voor maximaal 10 klassen die mee wil-
len doen aan de Expeditie Uiterwaard, een leu-
ke leerzame excursie over de IJssel en Ruimte 
voor de Rivier! 
Expedities kunnen in overleg gepland worden, 
duren zo’n 2,5 uur en hebben plaats tot de 
herfstvakantie. Grijp die kans en meld je klas 
snel aan! Er zijn géén kosten verbonden aan 
deelname! Bij de expeditie is een voorbereiding 
in de klas inbegrepen, materiaal komt naar de 
klas toe. 
De uiterwaarden bij Deventer staan deze paar 
jaar volledig in het teken van de geplande in-
grepen rondom Ruimte voor de Rivier, om het 
water meer ruimte te geven bij hoge water-
standen maar ook ruimtelijke kwaliteit te be-

houden/ vergroten. Tij-
dens een expeditie leer je 
hier meer over! Samen met een deskundige IJs-
selgids ga je op ontdekkingstocht door de Os-
senwaard, het uiterwaard gebied direct tegen-
over het stadscentrum van Deventer. Opgave 
kan via m.nelissen@ulebelt.nl 

 
 

Let op: laatste kans voor 
Materialenzending Paddenstoelen  
In het najaar komt de materialenzending pad-
denstoelen naar de scholen, een smakelijk pak-
ket om zelf paddenstoelen te kweken in de klas, 
vergezeld van een handleiding voor leerkrach-
ten met lessuggesties. Deze materialenzending 
is bedoeld voor de groepen 1 t/m 6 en moet 
snel besteld worden! 6 september is de dead-
line voor reserveren! In de week van 25 sep-
tember worden de pakketten uitgeleverd, dat 
betekent smullen van paddenstoelen vóór de 
herfstvakantie! 
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Opgeven? Graag per ommegaande een mailtje 
naar m.nelissen@ulebelt.nl of via de digitale 
NME-gids!  

 
Dag van de Duurzaamheid 10-10 
Op woensdag 10-10 roept De Ulebelt scholen op 
om mee te doen aan de landelijke Dag van de 
Duurzaamheid! Deze dag laten zoveel mogelijk 
bedrijven, scholen, burgers en overheden zien 
dat ze duurzaamheid serieus nemen door die 
dag een duurzame activiteit te overnemen. Bij-
voorbeeld een discussiemiddag rondom energie-
besparing organiseren met het bedrijfsleven, 
afvalopruimactie met de buurt, opzetten van 
een repaircafé, lessen over duurzame energie 
enzovoorts. 
Gekoppeld aan deze dag is een nationale voor-
leesactie, opgezet vanuit de Duurzame Pabo’s. 
Dit jaar kan de  hele school meedoen! Drie ver-
halen uit de volgende boeken zijn geselecteerd 
voor de voorleesactie:  
Groep 1-2:  Pluk redt de dieren 
Groep 3-4:  Mr Finney en de andere kant van het 
water of Pluk redt de dieren  
Groep 5-6:  Mr Finney en de andere kant van het 
water of Help, mijn iglo smelt 
Groep 7-8:  Help, mijn iglo smelt 
Meer informatie over de voorleesactie is hier te 
vinden. 

 
Op het erf van De Ulebelt vindt ook een voor-
leesactie plaats, te midden van de dieren. De 
voorlezer is nog niet definitief, hou hiervoor de 
website in de gaten! 
 

Duurzaamheid zoekt klas 
Wat is duurzaamheid? Soms best een lastige 
vraag om te beantwoorden voor kinderen. In het 
kader van de Dag van de Duurzaamheid en de 

campagne ’Alle Kinderboerderijen duurzaam’, 
heeft De Ulebelt een leuke excursie ontwikkeld.   
Behalve voorlezen op het erf, kun je ook met je 
klas een leuke demo-les over duurzaamheid op 
het erf volgen. Tenslotte zijn er op en rond het 
erf veel aspecten te ontdekken en toe te lich-
ten, waarmee kinderen een beter begrip kunnen 
krijgen voor wat duurzaamheid nu eigenlijk in-
houdt en wat je daar zoal zelf aan zou kunnen 
doen. Het maakt een moeilijk begrip opeens 
concreter en biedt inspiratie om hierover na te 
gaan denken. 
Aan de hand van kernachtige checklijstjes ont-
dekken kinderen op een heel makkelijke manier 
de verschillende manieren waarop de Ulebelt 
duurzaamheid heeft vormgegeven en bedenken 
ze hoe ze daar zelf mee om zouden kunnen 
gaan, thuis of op school. Bijvoorbeeld op het 
thema afval, energie of groen. Deze duurzame 
buitenles is overigens ook buiten de dag van de 
duurzaamheid te volgen, maar zal speciaal op 
10-10 voor het eerst uit te voeren zijn! 
We zijn op zoek naar een klas die het leuk vindt 
om op woensdagmorgen 10-10 naar de Ulebelt 
te komen voor een duurzaamheidscheck, welke 
klas doet mee? 
 

 
Kinderen checken duurzaamheid Ulebelt in 2011 

 

Buitenlessen bij Ulebelt 
De inschrijvingen liepen al snel binnen, zodra 
we de digitale NME-gids open stelden voor het 
nieuwe schooljaar! Klassen die graag ook mee 
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willen doen aan boerderijlessen, imkerlessen of 
de doe-het-zelflessen bij De Ulebelt, raden we 
aan om snel in te schrijven, want vol=vol. Vanaf 
eind september kunnen we de boerderijlessen al 
inplannen. 

 
 

Terug naar de buitenlol 
De vorige Ulepost plaatsten we het bericht 
(‘Checklist scharrelkids’) over de 30 dingen die 
je gedaan zou moeten hebben als je 11 jaar 
bent. Dit naar aanleiding van het onderzoek van 
de Britse National Trust, het leverde een prach-
tige lijst op. Deze lijst kent nu een Nederlandse 
variant: NRC Next publiceerde een Top50 voor 
de binnenzitgeneratie, met alle buitendingen 
die je voor je twaalfde gedaan moet hebben. 
Wederom een prachtige lijst, waarin we veel 
zaken herkennen waar we ons als Ulebelt ook 
sterk voor maken. 
Op de website van De Ulebelt vind je een link 
naar dit artikel, maar kom vooral zelf naar de 
Ulebelt voor: 

- Slootje springen 
- Kikkervisjes bekijken 
- Huttenbouwen 
- Voor een dier zorgen 

En nog veel meer leuke buitendingen!  

 
 
 
 

Natuureducatie Zandweteringpark 
Natuurbeleving dichtbij: dat is helemaal niet zo 
moeilijk! Speciaal voor natuurbelevingactivitei-
ten in het nieuwe Zandweteringpark, kreeg De 
Ulebelt de opdracht van gemeente Deventer om 
een struinwaaier te ontwikkelen. Naar voor-
beeld van de Struinwaaier Douwelerkolk, ont-
wikkeld door Ulebelt/IVN. Dit heeft een prach-
tige kleurrijke waaier opgeleverd met specifieke 
opdrachten, weetjes en ontdekplekjes in dit 
nieuwe park. Het Zandweteringpark, grenzend 
aan de noordkant van de wijk Keizerslanden, zal 
op zaterdag 22 september feestelijk geopend 
gaan worden. En uiteraard nemen we dan kin-
deren  mee het park in om die Weteringwaaier 
meteen uit te proberen! 
In Kindercentrum Kei 13 zijn drie basisscholen 
gehuisvest, die dit park zeker als hun achtertuin 
goed gaan gebruiken, de Weteringwaaier kan 
daar een geweldig hulpmiddel bij zijn! De eer-
ste contacten hierover zijn al gelegd. 

 
 

Digitale NME-gids 2012-2013 
Het educatieve aanbod van De Ulebelt is inmid-
dels voor het 4e jaar digitaal bereikbaar: zo kan 
je als leerkracht op een heel makkelijke manier 
producten bekijken en reserveren in de voor jou 
gewenste periode. Deze digitale NME-gids is te 
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vinden via de website van 
De Ulebelt, hier staan ook 
handleidingen op.  
Alle scholen in Deventer 
hebben inmiddels een pak-
ket van De Ulebelt ontvan-

gen, met hierin het overzicht van het nieuwe 
aanbod voor het schooljaar 2012-2013, plus alle 
inloggegevens. De eerste aanmeldingen voor het 
nieuwe schooljaar zijn alweer binnen, Wacht 
niet te lang met reserveren, want op=op, en 
zeker de buitenlessen zijn altijd snel volge-
boekt. Bij overboeking zal naar alle redelijkheid 
een rooster worden opgesteld. Reserveren kan 
trouwens het hele jaar door geschieden. 
Let bij het inloggen de eerste keer even op de 
instructies, want reserveren is pas mogelijk als 
alle schoolgegevens gecontroleerd worden! Een 
gebruikershandleiding voor de digitale NME-gids 
staat op de website van De Ulebelt! Lukt inlog-
gen niet om de een of andere reden, wil je iets 
weten over invoer, stuur dan even een mail naar 
Maike Nelissen! 
 
 
 

Flessenactie levert geld op 
De kinderen van de Roessinkschool hielden net 
voor de zomer een lege flessenactie voor het 
goede doel, en de leerlingenraad koos De 
Ulebelt als het goede doel! Half juli mochten 
we een cheque van bijna 500 euro in ontvangst 
nemen van de kinderen. En als dank mag de 
groep die de meeste flessen wist te verzamelen, 
een huifkarrit komen maken bij De Ulebelt. 
Met veel dank aan kinderen van de Roes-
sinkschool! 
 
 

 

 
AGENDA 
 
6 sept materialenzending Paddenstoelen 
12-17 sept: Groene Voetstappenweek 
16 september Oogstfeest 12-17 uur; De Ulebelt. 
Thema Gezondheid 
Sept/okt Expeditie Uiterwaard  
10-10 Dag van de Duurzaamheid 
Okt/nov Herfstpad kleuters en Speuren naar 
herfstkleuren bij Ulebelt 

 

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 
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