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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 1 september   
 

Start nieuwe schooljaar 
Met een waterig zonnetje en veel wind is het 
nieuwe schooljaar van start gegaan. Ook De 
Ulebelt draait alweer op volle toeren. De voor-
bereidingen voor het Oogstfeest op 18 septem-
ber zijn in volle gang,de reserveringen voor de 
buitenlessen zijn al bijna vol. Na het Oogstfeest 
starten de eerste boerderijlessen alweer en het 
Herfstpad voor de kleuters begint dan ook.  
 

 
Boerderijlessen 
Vanaf eind september worden de Boerderijles-
sen weer ingepland. Voor elk nivo een eigen les, 
verzorgd door de educatief medewerkers en 
dierverzorgers van De Ulebelt. Jaarlijks is er 
plek voor 40 klassen, en dit aantal is inmiddels 
bijna bereikt. Leerkrachten die nog mee willen 
doen, moeten dus snel reageren. Te laat gere-
serveerd? Voor de groepen 1-2 of 3-4 hebben we 
nu ook de Boerderij-Ontdekkisten, zoals Guusje 

Geit, waarbij kleine 
groepjes kinderen zelf-
standig aan het werk gaan met opdrachten op 
de Kinderboerderij. Zo kunnen kinderen op een 
speelse manier kennismaken met onze dieren en 
hun eigenschappen. Interesse in de kisten? 
Neem contact op om een datum af te spreken! 
 

Reserveren NME-gids 
Al veel leerkrachten hebben inmiddels materi-
aal gereserveerd via de digitale NME-gids. In-
schrijven kan het hele jaar door, maar wel geldt 
vol=vol. Heeft uw school belangstelling voor de 
leskisten? Kijk op de website van De Ulebelt bij 
NME-gids of neem contact op met de educatie-
werker voor een afspraak om het aanbod te ko-
men toelichten. Bijvoorbeeld tijdens een team-
bijeenkomst of in een persoonlijk gesprek! Hier-
aan zijn geen kosten verbonden. Voor al onze 
producten geldt: ze zijn lesstofvervangend en 
vaak vergezeld van aanschouwend materiaal, 
ter ondersteuning van de (drukbezette) leer-
kracht. 
 

Van Graan tot Brood 
400 klassen in heel Gelderland en Deventer 
doen mee met het project ’Van Graan tot 
Brood‘ van het Netwerk NME-Gelderland.  
Brood koop je bij de bakker of in de super-
markt. Simpel! Toch? 
Maar: hoe wordt brood eigenlijk gemaakt? Wat 
zit er allemaal in? Heb je wel eens echt graan 
gezien? Hoe ziet bijvoorbeeld tarwe, gerst, rog-
ge of haver eruit?  Met deze, en nog vele andere 
vragen gaan de leerlingen van het basisonder-
wijs aan de slag. Op vrijdag 30 september wor-
den de materiaalzendingen afgeleverd op de 
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scholen die het besteld hebben. 
Met het project ‘van Graan tot Brood’ krijgen 
de kinderen allerlei soorten graan in de klas. 
Het pakket bevat verschillende soorten graan-
halmen, graankorrels, meel en een maïsstengel. 
De leerlingen gaan onderzoeken hoe van graan 
brood gemaakt wordt en waar de granen nog 
meer voor gebruikt worden (bijvoorbeeld corn-
flakes, koekjes,  popcorn).  
Ze bezoeken mogelijk een molen of bakker, or-
ganiseren een ontbijt of lunch in de klas van 
zelfgebakken brood en hebben in ieder geval 
naast een leerzaam ook een geweldig lekker 
project. 
Het project van Graan tot Brood’ wordt georga-
niseerd door het Netwerk NME (natuur- en mili-
eu educatie) Gelderland. De Ulebelt is al jaren 
aangesloten bij dit Netwerk. Met het project wil 
het Netwerk NME de kinderen laten ervaren 
waar ons voedsel vandaan komt. Omdat al ons 
eten zo makkelijk te koop is in de winkel, ver-
geten we wel eens hoe het eigenlijk gemaakt 
wordt.  
Het project besteed ook aandacht aan gezond-
heid. Vezels, vitaminen en mineralen zijn ge-
zond. Zo zorgt een goed ontbijt elke dag voor 
betere leerprestaties op school. Granen zijn 
daarbij van groot belang. Scholen kunnen het 
project combineren met het Nationaal School-
ontbijt en/of Dankdag voor gewas en arbeid. 
 

Expeditie Uiterwaard 
Begin juli waren de eerste 
excursies in het kader van 
Expeditie Uiterwaard. De-
ze uitdagende buitenles in 
de Ossenwaard is ontwik-
keld door De Ulebelt en 
IVN Deventer in opdracht 
van Ruimte voor de Rivier. 
Met allerlei veldwerkop-

drachten gaan kinderen aan de slag in de uiter-
waarden en leren daar waarom het nodig is om 
meer ruimte voor de rivier te maken. Voor dit 
najaar zijn er ook al veel reserveringen binnen-
gekomen van klassen. In het voorjaar is voorlo-
pig nog genoeg plek voor klassen, meld je klas 
vast aan want vol=vol. Eind van dit jaar zullen 
de werkzaamheden in de uiterwaarden echt 
gaan beginnen, dus de komende paar jaar is er 
volop belangstelling voor de rivier. 
 
 

Zonnestroom-project bijna afgerond 
De gemeente Deventer is voortvarend aan het 
werk gegaan met de installatie van zonnepane-
len op de daken van openbare gebouwen, waar-

onder heel veel daken op schoolgebouwen. In-
middels liggen op vrijwel alle geplande daken 
de zonnepanelen, klaar om energie op te wek-
ken. De scholen kunnen deze panelen aangrij-
pen om ook in de les aandacht te besteden aan 
eenrgie, duurzame energie, zonnepanelen en 
dergelijke. Om scholen hierin te ondersteunen 
heeft De Ulebelt het aanbod van geschikt edu-
catief materiaal op een rijtje gezet. Dit aanbod 
is terug te lezen in de Ulepost Special  Zonne-
stroom, te vinden op de website van De Ulebelt. 

In september zal persaandacht verzorgd worden 
door op De Ulebelt op een school in Deventer 
een zonne-les te laten verzorgen in bijzijn van 
de wethouder. Maar uiteraard kunnen leer-
krachten ook ná de afronding van het zonnepa-
nelenproject gebruik blijven maken van dit edu-
catieve aanbod. 
Kijk voor meer informatie hier: 
http://www.ulebelt.nl/educatie-en-
projecten/zonnestroom-project/ 
 
 

Sarah’s Wereld 
Duurzame ontwikkeling in de klas op een leuke 
manier behandelen: nodig Sarah uit in de klas! 
Met de hulp van een gastdocent leren kinderen 
meer over de ecologische ruimte die producten 
innemen. Sarah is een 11-jarig meisje, dat brie-
ven schrijft aan de klas en de kinderen mee-
neemt op een wereldreis. Totale lesduur is ruim 
5 uur, waarvan een groot deel door de gastdo-
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cent kan worden opgevangen.  
Leerkrachten die interesse hebben om de gast-
docent nog in te huren, kunnen dit doen tot 
eind oktober, daarna kan uiteraard de leskist 
nog wel geleend worden. 
 

Herfstpad Kleuters 
In het najaar kunnen de kleutergroepen weer 
terecht bij De Ulebelt voor het herfstpad, een 
doe-het-zelf-wandeling vol natuurbeleving 
rondom de herfst. Het pad staat uitgezet op het 

terrein van De Ulebelt. Onderweg komen de 
kinderen belevingsopdrachten tegen die alle-
maal met de herfst te maken hebben, denk aan 
vruchten, wind en storm, bladeren en natuurlijk 
paddenstoelen. Kleuters lopen onder begelei-
ding van een hulpouder in 
kleine groepjes het Herfst-
pad, de route staat aangege-
ven met grappige rood-witte 
paaltjes. De leerkracht hoeft 
ter voorbereiding weinig te 
doen, behalve hulpouders en 
vervoer regelen en de hand-
leiding een keer doorlezen. 
Data in overleg. 
 

Nog meer herfst in de klas 
De herfst geeft altijd kleur-
rijke aanleidingen om met 
kinderen buiten aan de slag 
te gaan. Behalve de mooie 
gekleurde blaadjes aan de 
bomen en natuurlijk alle 
vruchten die buiten te vin-
den zijn, staan er ook 
overal paddenstoelen. 
Met de Ontdekkist Padden-
stoelen is er van alles te 
ontdekken aan de magische 
wereld van de paddenstoe-
len. In de leskist materiaal 
om zelf op onderzoek te 

gaan met de klas in het bos en achtergrondin-
formatie over soorten. 
 

 

Voorleesactie Mr Finny op 11-11 
Ook dit jaar begint de Dag van de Duurzaamheid 
met een landelijke voorleesactie op basisscho-
len. Bekende Nederlanders, politici, burgemees-
ters, wethouders, leerkrachten, ouders en pabo-
studenten zullen voorlezen uit het boek ‘Mr Fin-
ney en de andere kant van het water’ van Lau-
rentien van Oranje en Sieb Posthuma. Aanslui-
tend gaan de voorlezers 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 
scholen mee; dit jaar streeft men naar deelna-
me 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 span-
nend avontuur boven en onder water, waarbij 
Mr Finney opnieuw wezenlijke vragen stelt over 
hoe we omgaan met elkaar en de aarde en 
daarmee naar oplossingen helpt zoeken." 
Mr Finney maakt kinderen nieuws-
gierig naar onze aarde en stimu-
leert hen vragen te stellen over de 
toekomst en hij ontdekt dat oplos-
singen voor de wereld om ons heen 
soms dichterbij liggen dan we den-
ken. 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: dagvandeduurzaam-
heid.nl/voorleesactie. Meer informatie via  
mrfinney@dagvandeduurzaamheid.nl 
Ook bij De Ulebelt zal worden voorgelezen. Zin 
om te komen luisteren? Meld uw klas dan aan! 
Prima te combineren met een bezoek aan één 
van de natuurspeelplekken! 
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Vraag nu gratis Struinwaaier aan 
Het is al eerder 
vermeld in de Ule-
post: de Struin-
waaier Douweler-
kolk, vol natuurbe-
levingsopdrachten 
voor kinderen van 
8-10 jaarontwik-
keld door IVN De-
venter, 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 ge-
steld door het IVN. Wie met de hele klas op pad 
wil, kan via De Ulebelt een set van 5 Struintas-
sen lenen, met in elke tas een Struinwaaier, een 
schepnet en potloep en vijf zoekkaarten. De 
aanvraag voor een kostenloze Struinwaaier kan 
per mail aan m.nelissen@ulebelt.nl. 
 
 

Nacht van de nacht in de klas 
Sinds enkele jaren is de laatste zaterdagnacht 
van oktober een hele speciale: de landelijke 
nacht van de Nacht, met hierin aandacht voor 
het belang van duisternis. Onder het mom van 
‘laat het donker donker’ organiseren plaatselij-
ke groepen zoals de Ulebelt een speciale nacht-
belevings-activiteit. Ook in de klas kan aandacht 
gegeven worden aan het belang van de nacht 
voor bv natuur, dieren, rust. Speciaal voor deze 
Nacht van de Nacht is een lesprogramma ont-
wikkeld door het Pieter Vermeulen Museum, dat 
gratis te downloaden is van de website van het 
landelijke evenement:  
Bij De Ulebelt kunnen kinderen met hun ouders 
meedoen aan een nachtbelevingstocht over het 
terrein, tussen 19 en 22 uur. 
http://www.laathetdonkerdonker.nl/Contact.as
x 
 

.  
 

 
AGENDA 
 
30 sept materialenzending Graan 
12-17 sept: Groene Voetstappenweek 
18 september Oogstfeest 12-17 uur; De Ulebelt. 
Thema Water 
Okt/nov Herfstpad kleuters bij Ulebelt 
29 oktober landelijke Nacht van de Nacht 
11 november Dag van de Duurzaamheid 
Jan materialenzending Wintergroenten 
10 febr Warme Truiendag 
Maart materialenzending Vierkante Meter Tuin 
21 maart Boomfeestdag 
Maart/april Cursus natuurouders IVN 
Mrt-mei Lentepad kleuters bij Ulebelt 
Mei materialenzending Tropische producten 
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 
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