
 
 

Digitale NME-gids online! 
Vanaf begin juni is de digitale NME-gids 
van De Ulebelt een feit: het aanbod aan 
leskisten, materiaalzendingen en buiten-
les is nu te vinden op internet. En niet 
alleen in te zien, ook direct te reserve-
ren! Alle basisscholen in Deventer heb-
ben inmiddels een inlogcode voor de gids 
ontvangen, zo niet, dan kunt u contact 
opnemen met De Ulebelt. De digitale 
NME-gids, door steeds meer NME-centra 
en scholen in Nederland gebruikt, is te 
vinden via de website van De Ulebelt 
(www.ulebelt.nl, doorklikken op tabblad 
NME-gids). 
Belangrijkste reden om over te stappen 
van een papieren catalogus naar een di-
gitale gids, is het te verwachten gebrui-
kersgemak voor scholen en de tijdwinst 
voor het centrum. Nu kunnen scholen 
direct zien of bepaalde materialen nog 
vrij zijn, scholen kunnen gedurende een 
langere periode bestellen en berichten 
worden automatisch aangemaakt door 
het programma. Zo houden de medewer-
kers van De Ulebelt meer tijd over voor 
het echte NME-werk, kwaliteitsverbete-
ring en contacten met scholen! 

Van graan tot brood:  
nu bestellen! 
De materiaalzending ‘Van graan tot 
brood’, die gepland staat voor 1 oktober, 
is nog te bestellen t/m 12 juli!  
Iedere dag komt de leerling er tijdens 
het ontbijt mee in aanraking: brood. 
Maar eten alle mensen op de wereld ei-
genlijk wel brood? Hoe ziet het graan 
eruit voordat het wordt verwerkt tot 
brood? Wat komt er allemaal bij kijken 
voordat het brood bij de bakker op de 
plank ligt? 
Deze materiaalzending bestaat uit ver-
schillende soorten halmen met aren, 
graankorrels en natuurlijk meel om zelf 
ook broodjes te bakken! Goede aanslui-
ting op de manifestatie “Week van het 
Brood” (30 okt -4 nov). 
 

Nieuw: Keuzekisten 
Vanaf het schooljaar 2008-09 heeft De 
Ulenbelt Keuzekisten in haar aanbod op-
genomen. Een Keuzekist is géén ontdek-
kist, maar prikkelt leerlingen om verder 
te kijken dan ze tot nu toe doen. Ze le-
ren méér dan kennis; ze leren keuzes 
maken. Niet zomaar, maar gebaseerd op 
informatie die ze zelf gaan zoeken. Dat is 
de waarde van de Keuzekisten. Wat vind 
ik? Wat vinden anderen? Wat zijn mijn 
waarden? En waar zijn ze eigenlijk op 
gebaseerd? Deze vragen komen nog maar 
sporadisch in de leermethodes van het 
basisonderwijs aan bod.  
De Keuzekisten dienen een aantal alge-
mene doelen. Ze willen een bijdrage le-
veren aan de ontwikkeling van het more-
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Oproep 
Graag krijgen wij reacties van de 
gebruikers van de digitale NME-
gids! We horen graag uw mening 
over het gebruiksgemak, onduide-
lijkheden waar u tegen aan loopt 
en andere opmerkingen waarmee 
wij het programma kunnen verbe-
teren! U stuurt uw reactie naar: 
m.nelissen@ulebelt.nl. 

NIEUW !!! 



le denken en oordeelsvorming bij kinde-
ren en aan ontwikkeling van die vaardig-
heden die kunnen helpen om doordachte 
keuzes te maken. 
Een Keuzekist biedt een leerkracht in-
structie en leerlingmateriaal voor max. 
36 leerlingen. De Keuzekisten zijn be-
doeld voor midden- en bovenbouw van 
het basisonderwijs. De leerlingen starten 
met een waardenverhelderd gesprek. 
Daarna gaan ze de kwestie van de kist 
uitdiepen door informatie op te zoeken 
op het internet via een speciale website. 
Dit doen ze aan de hand van zoekvragen. 
Tenslotte gaan leerlingen hun nieuwe 
ideeën verwoorden en omzetten in da-
den. 
Voor het komende schooljaar biedt De 
Ulebelt de Keuzekisten Thuisdieren, 
Tweedehands en Windenergie aan. In de 
toekomst volgen meer onderwerpen. 
 

Meer geld voor Ulebelt 
De Ulebelt pleit binnen de Deventer poli-
tiek al enige tijd voor meer financiële 
middelen om haar educatieve doelstel-
lingen te kunnen verwezenlijken. Een 
van de concrete wensen is het kunnen 
aanbieden van meer buitenlessen. De 
buitenlessen zijn zeer gewild bij leer-
krachten uit het basisonderwijs: er is 
ieder jaar meer vraag dan aanbod naar 
de boerderijlessen. Maar er zijn hoopvol-
le ontwikkelingen. 
Tijdens de behandeling van de Voor-
jaarsnota op woensdag 11 juni in de ge-
meenteraad van Deventer, waarin de 
belangrijkste gemeentelijke plannen voor 
het komende jaar staan opgesomd, rie-
pen PvdA, CDA, GroenLinks en D66 op om 
snel te komen tot extra financiële midde-
len voor De Ulebelt. Die kan dan de plan-
nen voor de gewenste educatieve kinder-
boerderij uitwerken. Dit najaar moet 
duidelijk zijn hoeveel geld er precies no-
dig is. 
De adhesiebetuiging die verschillende 
scholen hebben ondertekend met daarin 

verzoek tot meer geld voor boerderijles-
sen door De Ulebelt, zijn zeker niet on-
gemerkt gebleven.  
 

Boekentip: Groene Hemel 
Dit voorjaar verscheen een prachtig boek 
over Kindertuinen, geschreven door 
‘Meester’ Bert Ydema die 40 jaar lang 
het schooltuinenwerk in Amsterdam be-
geleidde. Hij kreeg elke week 500 kinde-
ren in ‘zijn’ tuinen. Het boek laat zien 
hoe leerkrachten zelf een Kindertuin 
kunnen opzetten, met eenvoudige be-
schrijvingen, makkelijke teeltaanwijzin-
gen en vooral veel mooie smakelijke 
plaatjes. Dit inspirerende boek bevat ook 
een DVD met een documentaire over het 
werk van meester Bert.  
Uitgegeven door Kosmos Uitgevers 
Utrecht, € 24,95. ISBN 9789021534077 
 
 

 

  

Colofon 
Deze Nieuwsbrief is het eerste num-
mer van een nieuwsbrief die gemid-
deld eens per twee maanden zal ver-
schijnen. De Nieuwsbrief zal actueel 
nieuws over het NME-aanbod van De 
Ulebelt weergeven, tips en oproepen 
voor het basisonderwijs. Kopij vanuit 
de scholen is van harte welkom! 
De coördinator NME van elke basis-
school ontvangt een exemplaar. Geïn-
teresseerden voor een nieuwsbrief 
kunnen contact opnemen met Maike 
Nelissen, Coördinator Taakgroep NME 
van De Ulebelt: m.nelissen@ulebelt.nl  
Voor vragen over NME en lesmateriaal 
kunt u terecht bij onze medewerkers: 
Truus Mol of Maike Nelissen;  telefoon 
(0570) 653437. 
 
Stichting De Ulebelt - Maatmansweg 3 
– 7425 NC Deventer - www.ulebelt.nl 


