
 
Digitale NME-gids slaat aan 
Sinds het begin van dit schooljaar is het 
educatieve aanbod van De Ulebelt digitaal 
ontsloten. Dat houdt in dat leerkrachten 
lesmaterialen en lessen direct via internet 
kunnen boeken. Tot op heden hebben al 
veel scholen de weg weten te vinden naar 
de digitale NME-gids. Toch zijn er ook nog 
veel scholen, waar we geen bestelling van 
binnen hebben. Wellicht nog geen tijd ge-
had of onduidelijkheden over het gebruik? 
Laat het ons svp weten, dan helpen we u 
graag verder! De digitale NME-gids is te vin-
den via www.ulebelt.nl ; doorklikken op 
tabblad nme-gids. Hier is ook een beknopte 
handleiding te vinden. 
 

Bollen en knollen: nu bestellen! 
Met de materiaalzending Bollen en knollen 
kunt u het voorjaar in de klas halen. Het 
pakket bevat verschillende soorten bollen 
en knollen en een handleiding.  
In de klas volgen de leerlingen de groei van 
de voorjaarsbollen op de voet. En wanneer 
de bollen en knollen zijn uitgebloeid, kunt 
u ze in de schooltuin planten! Bestellen: 
uiterlijk 26 september, via de digitale NME-
gids!!! 
 

Nieuwe aanpak met Keuzekisten  
Sinds dit schooljaar heeft De Ulebelt Keu-
zekisten in haar aanbod opgenomen: een 
vernieuwende methode om met leerlingen 
uit de groepen 5 t/m8 met waardencommu-
nicatie om te gaan. Elke Keuzekist behan-
delt een dilemma, zoals Windenergie, 
Tweedehands spullen of Thuisdieren, waar-
bij leerlingen op zoek gaan naar de ver-
schillende meningen die mensen kunnen 
hebben over zo’n dilemma. Zij gaan op on-

derzoeken uit op het internet en formule-
ren zelf nieuwe oplossingen. De Keuzekisten 
zijn ontwikkeld in Den Haag en worden op 
dit moment door scholen uit het hele land 
gebruikt. Interesse? Via de digitale NME-gids 
zijn de eerste 3 Keuzekisten al te reserve-
ren. In de loop van het jaar volgen meer 
thema’s. 
 

Materiaalzending Vlinders 
Levende vlinders, rupsen en poppen in de 
klas is een groot succes. Daarom biedt De 
Ulebelt, samen met collega-organisaties, 
elk jaar de materialenzending Vlinders aan. 
De besteldatum is inmiddels verstreken, de 
bestellingen van de scholen die op tijd bin-
nen waren, zijn verwerkt. Als scholen 
alsnog interesse hebben, kunnen zij probe-
ren om rechtstreeks met de Vlinderstichting 
contact op te nemen voor een bestelling. 
Meer info: www.vlinderstichting.nl, door-
klikken naar ‘Koolwitjes in de klas’. 
 

Met klas naar de Kinderboerderij  
Het aanbod van de boerderijlessen (voor 
alle groepen) is door haar praktijkkarakter 
een zeer geslaagde en veel gevraagde acti-
viteit. Lang niet alle kinderen krijgen de 
kans om grote dieren als een koe, paard of 
geit van zo dichtbij mee temaken, te aaien, 
te voeren of om de medewerkers van de 
Kinderboerderij te helpen met het uitmes-
ten van de stallen. Opgave voor de verschil-
lende boerderijlessen (en ook de buitenles-
sen Honingbij en Afvalluuuh) kunnen nog 
geboekt worden. Wellicht kan De Ulebelt in 
de loop van het jaar extra boerderijlessen 
aanbieden, dit hangt nog af van besprekin-
gen in de politiek. 
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Spelen bij De Ulebelt 
Ook scholen die niet voor een boerderij- of 
bijenles komen, zijn uiteraard van harte 
welkom bij De Ulebelt! Geeft u alstublieft 
van te voren even telefonisch door aan De 
Ulebelt als u met uw klas wilt komen 
 

Afval is oogst! 
Het thema van het jaarlijkse Oogstfeest van 
de Ulebelt, op zondag 21 september, staat 
geheel in het teken van afval, afvalschei-
ding en de mogelijkheden die afval nog 
biedt. Een inspirerend en spannend pro-
gramma is in elkaar gezet, kijk voor meer 
details t.z.t. op de website van De Ulebelt. 
Ook veel kinderactiviteiten staan op stapel. 
Omdat De Ulebelt dit jaar nauw samen-
werkt met de gemeente Deventer, Cambio, 
Sallcon en Circulus op het gebied van afval, 
hebben we voor scholen een interessant 
aanbod kunnen ontwikkelen. Voor alle leef-
tijdsgroepen zijn er leskisten rondom afval 
beschikbaar, variërend van composteren en 
wormenhotels tot zwerfaval en excursies bij 
Circulus. Vanwege de campagne Afval 
Apart, kunnen scholen dit schooljaar alle 
leskisten rondom afval gratis boeken! Stuur 
uw reservering liefst voor de herfstvakantie 
in! Meer willen weten over het aanbod? Alle 
(NME-coördinatoren van) scholen hebben 
hierover inmiddels van De Ulebelt post ont-
vangen. Voor vragen: neem contact op met 
educatiewerker Maike Nelissen. 

 

Doe mee met Groene Voetstappen  
Zelfstandig veilig naar school fietsen op lo-
pen is een belangrijke leerervaring voor 
kinderen. Echter ouders brengen en halen 
hun kinderen vaak met de auto naar en van 
school, omdat het voor kinderen te druk en 
te onveilig is om alleen naar huis te lopen 
of te fietsen. Maar komt die onveiligheid 
niet juist doordat diezelfde ouders hun kin-
deren met de auto naar school brengen en 
ophalen? De gemeente roept ouders op de-
ze week met hun kinderen zoveel mogelijk 

lopend of fietsen naar school te komen. De 
kinderen kunnen in deze week stickers 
(Groene Voetstappen) verzamelen voor elke 
keer dat ze lopend, fietsend of steppend 
naar school komen.  
Alle basisscholen in Deventer zijn benaderd 
om mee te doen aan deze actie. De ge-
meente Deventer zorgt voor een tijdige le-
vering van het benodigde actiemateriaal. 
Aanmelden kan nog tot 7 september bij 
gemeente Deventer; Joke Lagewaard; tel 
0570-693186 of j.lagewaard@deventer.nl 
 

Kalender De Ulebelt 
15 t/m 21 september Week van de 
Vooruitgang: Groene Voetstappen 
Zo 21 september  Oogstfeest, thema Afval 
= Oogst! Van 12 tot 17 uur 
Do 23 oktober Herfstige Huttenbouw voor 
kinderen . Aanmelden bij De Ulebelt! 
Za 25 oktober:Landelijke Nacht van de 
nacht, ook bij De Ulebelt activiteiten die 
het belang van nacht en donkerte op speel-
se wijze benadrukken! 
Zo 21 december: Midwinterfeest 
13 februari: Landelijke Warme truiendag. 
Doe mee met je school! Zie 
www.warmetruiendag.nl 
Wo 18 maart: Boomfeestdag Thema: Spaar 
de bomen 
 
 

 
  

Colofon 
Deze Nieuwsbrief bevat actueel nieuws over het 
NME-aanbod van De Ulebelt weergeven, tips en op-
roepen voor het basisonderwijs. En verschijnt ge-
middeld eens per twee maanden. De coördinator 
NME van elke basisschool ontvangt een exemplaar. 
Geïnteresseerden voor een nieuwsbrief kunnen con-
tact opnemen met Maike Nelissen, Coördinator 
Taakgroep NME van De Ulebelt: 
m.nelissen@ulebelt.nl  
Voor vragen over NME en lesmateriaal kunt u te-
recht bij onze medewerkers: Truus Mol of Maike 
Nelissen;  telefoon (0570) 653437. 
Stichting De Ulebelt - Maatmansweg 3 – 7425 NC 

Deventer - www.ulebelt.nl 


