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Zonnige scholen
Veel daken van school-

gebouwen in Deventer (en 
Raalte, Olst-Wijhe en Bronk-
horst) zullen binnenkort uitge-
breid gaan worden met zonne-
cellen. De betrokken gemeen-
ten hebben subsidie weten te 
krijgen om in het kader van ge-
bouwenonderhoud en energie-
besparing op maar liefst 107 daken panelen 
te plaatsen. Voor Deventer gaat het om 58 
gebouwen van scholen uit het primair en 
voortgezet onderwijs. Het plaatsen en ge-
bruiken van PV-cellen biedt volop aankno-
pingspunten om in de klas ook aandacht te 
besteden aan energie, zonne-energie en ove-
rige duurzame energiebronnen, klimaat etc. 

Daarom wordt op dit moment een 
educatief pakket op maat ontwikkeld, waar-
bij er voor alle klassen en niveaus educatieve 
mogelijkheden staan uitgewerkt, waarbij 
leerkrachten zelf kiezen hoeveel tijd en 
energie ze hierin willen en kunnen steken, en 
in welke tijd dat het beste past. Binnen dit 
pakket zijn alle goede educatieve producten, 
zoals bv Energieke Scholen, de Broeikaskist 
en andere energie-leskisten uit het bestaan-

de aanbod van De Ulebelt, uiteraard ook op-
genomen.

Scholen waar PV-(photovoltaische) cellen ge-
plaatst worden, ontvangen bericht vanuit De 
Ulebelt over de educatieve mogelijkheden! 

De start van het Zonnestroomporject 
was op woensdag 8 september, waarbij de 

Mozaïekschool 
in Deventer 
symbolisch de eerste zonnepanelen 
in ontvangst mocht nemen. Terwijl 
de grote mensen hun eigen pro-
gramma draaiden met praatjes, 
presentaties en handtekeningen 
zetten, konden 40 kinderen met een 
Ulebelt-medewerker aan de slag 
met zonnespeelgoed. Zij hebben 

een race gehouden met kleinste zonne-auto ter 
wereld (zie foto!), bouwden autootjes en he-
licopters die met zonnepanelen zijn uitgerust 
en testen een zelfgeknutselde zonne-oven. Het 
was nog best lastig, maar vol trots konden na 
afloop enkele kinderen hun zelfgebouwde au-
to's laten draaien onder de bouwlamp (soms 
schijnt de zon even niet...). Voor onderwijs 
over zonne-energie zijn de zelfbouwpakketten 
met kleine zonnepaneeltjes goed toepasbaar 
voor de hogere klassen, hier ligt ook een dui-
delijke verbinding met techniek-onderwijs. De 
Ulebelt heeft een lijst van verkrijgbare bouw-
pakketten op zonne-energie.

Herfsttocht kleuters

In navolging van de geslaagde Lentetocht voor 
kleuters, biedt De Ulebelt dit jaar ook een 
herfsttocht aan voor kleuters. Een wandeling 
over het terrein leidt langs een aantal bele-
vingsopdrachten die met de herfst te maken 
hebben. De herfsttocht wordt weer begeleid 
door onze huisuil, de handpop Oehoe. Er heb-
ben zich al veel kleuterklassen gemeld, die 
snel bericht ontvangen van de geplande data. 

De herfsttocht is een doe-het-zelftocht 



voor leerkrachten, waarbij De Ulebelt alle 
materiale klaar zet en data inplant, en de 
leerkracht verder de les begeleid. Ter voor-
bereiding ontvangt de leerkracht een korte 
instructie, een week van te voren.

Bestel materiaalzendingen!
De uiterste besteldata voor de materi-

aalzendingen nadert: er is nog enkele weken 
de tijd om de zending Paddenstoelen of de 
zending Vlinders te bestellen. Wees er snel 
bij, want uiterlijk 28 sept moeten we de be-
stellingen voor de zending paddenstoelen 
doorgeven. 

De vlinderzending is zo populair in Neder-
land, dat de Vlinderstichting, waar wij onze 
materialen bestellen, altijd snel door haar 
voorraad heen is. De reeds gereserveerde be-
stellingen kunnen zeker doorgaan, datum is 
inmiddels ook bekend (uitlevering op woens-
dag 15 juni). 

Digitale NME-gids
Het educatieve aan-

bod voor het schooljaar 
2010-2011 is al een aantal 
weken online en scholen 
kunnen hier rechtstreeks reserveren. In het 
aanbod zijn diverse nieuwe producten opge-
nomen. Alle scholen hebben al per post een 
brief met uitleg over het digitale uitleensys-
teem en de inloggegevens ontvangen. De 
handleiding voor het gebruik van de digitale 
gids is overigens ook op de website van De 
Ulebelt te vinden, onder het tabblad nme-
gids.
Vragen over het gebruik van de NME-gids of 
problemen met inloggen? Neem contact op 
met ons!

Schooltuinen bij De Ulebelt?
Het afgelopen jaar is er een schooltuin-

experment gestart in het Gooikerspark, op ini-
tiatief van enkele ouders van l'Ambienteschool 
aan het Andriessenplein. Ondanks de korte 
voorbereidingstijd, allerlei organisatorische te-
genslagen en veel regen, hebben de kinderen 
heel enthousiast gereageerd en ontzettend ge-
noten van hun tuinwerk. De reacties van kinde-
ren op het veld, maar ook in hun verhalen in 
de klas en naar ouders toe, waren soms ontroe-
rend en lieten weer eens overduidelijk zien 
hoe belangrijk het is om met kinderen en 
schooltuinen aan de slag te gaan. Helaas kun-
nen de schooltuinen niet op de huidige plek 
blijven. De Stichting Schooltuinen Deventer is 
in afwachting van een nieuwe plek, en het ter-
rein van De Ulebelt wordt hierbij geregeld ge-
noemd. De zaak is echter nog niet rond met de 
gemeente. 

De Ulebelt staat erg positief tegenover 
dit tuin-initiatief en heeft de oudergroep vanaf 
het begin met raad en daad bijgestaan. Een 
schooltuinencomplex past goed bij het educa-
tieve aanbod van De Ulebelt, dus wij hopen op 
een voortzetting van schooltuinen in Deventer. 
Ook geïnteresseerd geraakt? Neem eens een 
kijkje op www.schooltuinendeventer.nl Als het 
nieuwe schooltuincomplex volgend jaar zijn 
draai heeft gevonden, kunnen ook andere scho-
len gaan participeren.

Webtip www.onzenatuur.nl
Deze website voor de groepen 5, 6 en 7 

besteed aandacht aan het thema "natuur" in 
brede zin. Natuurlijk speelt biologie (plant, 
dier, mens) hier een belangrijke rol, maar ook 

http://www.onzenatuur.nl/
http://www.schooltuinendeventer.nl/


milieu en duurzame ontwikkeling, water, 
weer en klimaat, voeding en gezondheid. Op 
basis van actuele maandthema’s wordt 
steeds doorverwezen naar achtergrondinfor-
matie. Daarmee is voor de leerkracht en leer-
ling ondersteunend (en soms zelfs methode-
vervangend) lesmateriaal beschikbaar. 
Het is de moeite waard om deze website 
eens te bekijken, omdat er ook links zijn 
naar de Kleutertuin, de VierkanteMetertuin 
en de Schooltuin.

Smaakles workshop leerkrachten
Als het er zoet uitziet, smaakt het 

dan ook zoet? Proef je verschil tussen de 
verschillende komkommers? Ruik je wat er in 
de potjes zit?

Zomaar een paar werkvormen die aan bod 
komen tijdens de workshop Smaaklessen voor 
leerkrachten. Vorig schooljaar met veel en-
thousiasme ontvangen door de deelnemers, 
heeft De Ulebelt ook dit jaar een workshop 
Smaaklessen naar Deventer weten te halen. 
Op woensdag 13 oktober van 14 tot 16 uur. 
Deelnemers aan de workshop krijgen ter 
plekke de Smaaklessenkist mee naar school, 
om te houden en vooral veel te gaan gebrui-
ken! Met de Smaaklessenkist heeft u lesmate-
riaal in handen voor alle groepen, om de 
leerlingen meer bewust te maken van de 
smaak van voedsel. Een succesvol project, 
waar leerlingen veel plezier aan beleven. 
Voor leerkrachten die inspiratie willen op-
doen om de kist in te zetten op school, is de 
workshop zeer geschikt. Deelname is gratis, 
dus meld je aan via de NME-gids!

Workshop Sarah's Wereld
De leskist Sarah's Wereld, voor groep 7 

en 8, is een uitgebreide leskist over het be-
grip ecologische rugzak en 
duurzaamheid, verpakt in 
een speelse vorm met de 11 
jarige Sarah, die brieven 
stuurt. Om leerkrachten op 
gang te helpen met deze 
leskist, organiseert De Ule-
belt in november een gratis 
workshop op een woensdag-

middag tussen 14 en 16 uur, om hiermee aan 
de slag te gaan. Bovendien is er voor een 
aantal groepen ruimte om een gastdocent in te 
huren, die een deel van de lessen komt verzor-
gen. Makkelijker kan het niet worden! De da-
tum van de workshop staat helaas nog niet ge-
heel vast, vanwege een drukke agenda van de 
workshopleider, daarover krijgt u zo snel mo-
gelijk bericht. Het zal een van de volgende da-
gen zijn: 3, 10 november of 1 december.

Boerderijlessen weer populair
Ook dit schooljaar zijn er weer veel 

aanvragen voor de boerderijlessen op de Kin-
derboerderij. Ruim 40 groepen hebben zich 
aangemeld en op dit moment wordt een sche-
ma opgesteld om zo goed mogelijk tegemoet te 
komen aan de gewenste periode. Meeste ge-
vraagde bezoekmaanden zijn als vanouds mei 
en juni, terwijl in die maanden juist veel va-
kantie- en vrije dagen vallen. Alle aanvragers 
krijgen een dezer dagen bericht over de ge-
plande lessen. Bij de imkerlessen zijn nog wel 
plekken vrij.

Rupsen horen poepen
De boekentips van deze maand is een 

boek van eigen bodem: Rupsen horen poepen, 
geschreven door Jeanette Boogmans, een be-
vlogen natuurstruiner uit Deventer, die graag 
op pad is met kinderen om ze natuur te laten 
beleven met alle zintui-
gen. 

Haar boek is ingedeeld 
per zintuig en staat vol 
met weetjes uit het die-
ren- en plantenrijk, ge-
koppeld aan leuke beta-
lingsopdrachten. Zeer ge-



schikt voor buitenwerk. Te koop bij de boek-
handel.

101 Groene Klaslokalen
Binnen het project 101 Groene Klaslo-

kalen worden vanuit het Gelderse Netwerk 
NME twee inspiratiemiddagen georganiseerd 
in Harderwijk (13-10) en in Arnhem (29-9). 
Ook leerkrachten uit Deventer zijn hier wel-
kom. Het project 101 Groene Klaslokalen on-
derzoekt de mogelijkheden in gemeenten om 
buitenlokalen te gebruiken en hier activitei-
ten voor aan te bieden. Het gaat niet zozeer 
om de inrichting van buitenlokalen, alswel 
om de educatieve activiteiten  buiten. De 
Ulebelt participeert in dit project vanuit De-
venter. Scholen hebben hiervoor een uitnodi-
ging per post ontvang, bel anders met De 
Ulebelt!

Op stap met het Waterschap
Sinds dit schooljaar bestaat de moge-

lijkheid om met de klas op excursie te gaan 
naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van 
Deventer, deze ligt aan de Roland Holstlaan, 
aan de noordkant van Deventer vlakbij de Ijs-
sel.

Op een rioolwaterzuivering wordt het 
afvalwater van woningen en bedrijven gezui-
verd. Hierbij maakt het waterschap gebruik 
van verschillende zuiveringstechnieken. De 
rioolwaterzuiveringsinstallatie in Deventer is 
op afspraak te bezoeken voor groepen. De ri-
oolwaterzuiveringsinstallatie in Zwolle wordt 
momenteel verbouwd en is tijdelijk niet te 
bezoeken. De rondleiding is geschikt vanaf 
groep 7 en een bezoek duurt gemiddeld an-
derhalf uur. Aanmelden kan via de digitale 
NME-gids, dan kan in overleg een datum wor-
den vastgelegd. 

Nacht van de Nacht
Zaterdag 30 oktober is er weer de jaar-

lijkse Nacht van de Nacht, waarbij in heel het 
land aandacht wordt gevraagd voor het belang 
van de nacht onder het motto: “laat het don-
ker donker”. Ook De Ulebelt organiseert weer 
een spannend avondprogramma voor groot en 
klein, op haar eigen -donkere- terrein!  Wie 
het leuk vindt om ook in de klas aandacht te 
besteden aan dit onderwerp, kan even contact 
opnemen met de Ulebelt. Er is lesmateriaal be-
schikbaar voor basisonderwijs. Dit jaar valt de 
Nacht van de Nacht net aan het einde van de 
herfstvakantie in Deventer.

Voorlezen op 11-11
Op 11-11 is het de landelijke Dag van de 

Duurzaamheid. De Ulebelt roept alle scholen in 
Deventer op om deze dag mee te doen met een 
grote landelijke voorleesactie met Mr. Finney. 
Mr Finney maakt kinderen nieuwsgierig naar 
onze aarde en hoe we ermee omgaan en stimu-
leert hen vragen te stellen over de toekomst. 
Mr Finney ontdekt dat oplossingen voor de we-
reld om ons heen soms dichterbij liggen dan we 
denken. We zoeken zoveel mogelijk scholen en 
voorlezers om op 11.11.2010 om 09:00 uur mee 
te doen aan deze actie. Het verhaal is geschikt 
voor groep 3 tot en met 6 van het basisonder-
wijs. In totaal duurt het voorlezen inclusief ge-
sprek 30 minuten.

Scholen en 
voorlezers die mee 
willen doen kunnen 
zich aanmelden tot 
29 oktober via mrfin-
ney@dagvandeduur-
zaamheid.nu. Ver-
meld s.v.p. de naam 
en het volledige 
postadres van de 
school, provincie en 



de naam van de voorlezer. Deelnemende 
scholen ontvangen gratis een exemplaar van 
het boek van Mr Finney en een handleiding 
voor het gesprek met kinderen. Het boek en 
de handleiding heeft u voor 5 november in 
huis. Deelnemende scholen plaatsen wij op 
de actie-website: http://duurzaamheidpo.-
kennisnet.nl/mrfinney
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Esther van der Meer van Duurzame 
PABO via esthervandermeer@duurzamepa-
bo.nl
Deze voorleesactie is een gezamenlijk initia-
tief van Duurzame PABO, Leren voor Duurza-
me ontwikkeling en Urgenda. 

Eerlijk duurt 
het langst

Dit lespakket 
is een initiatief van 
de Landelijke Vere-
niging van Wereld-
winkels.
En dat maakt het 
uniek, want naast 
een handleiding en 
een set opdracht-
kaarten bevat elk 
lespakket drie bijzondere fairtrade producten 
in een speciale fairtrade tas! De leerlingen 
maken op een interactieve en speelse manier 
kennis met fairtrade. Met de opdrachten op 

de opdrachtkaarten ontdekken de leerlingen 
wie de makers van de fairtrade producten zijn 
en wat hun verhaal is. Bij elk product staat een 
aspect van eerlijke handel centraal. Bijvoor-
beeld emancipatie, zorg voor het milieu en het 
inkomen van fairtrade producenten. De op-
drachten vragen een creatieve en actieve hou-
ding van de kinderen. Ze maken bijvoorbeeld 
een reclamefolder voor één van de fairtrade 
producten en ontwerpen zelf een fairtrade pro-
duct.

Interesse gekregen? De Fairtrade-tas is 
te leen via De Ulebelt! Neem contact op met 
Maike Nelissen bij De Ulebelt om de tas te re-
serveren. 

Agenda
29 sept: Inspiratiemiddag 101 Groene Klasloka-
len Arnhem
13 okt: Workshop Smaaklessen voor leerkrach-
ten bij Ulebelt, 14-16 uur
13 okt: Inspiratiemiddag 101 Groene Klasloka-
len Harderwijk
30 okt: Nacht van de Nacht bij Ulebelt, 19-22 
uur
3 of 10 nov/ 1 dec:  Workshop Sarah's Wereld 
voor leerkrachten bij De Ulebelt, 14-16 uur
11 nov: Voorleesactie Dag van de Duurzaam-
heid

Colofon
De Ulepost is een Nieuwsbrief over het aanbod natuur- en milieu-educatie (NME) van De Ulebelt, 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,  Maike Nelis-
sen (tel 0570-653437).
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