
 
 

Nieuw: Sarah komt naar Deventer! 
De leskist Sarah’s Wereld, over duurzaam-
heid, komt naar De Ulebelt. Deze leskist, die 
door steeds meer scholen in Nederland wordt 
gebruikt, is een waardevolle aanvulling op 
het aanbod van De Ulebelt 
Sarah’s Wereld is een fantasierijk spel voor 
leerlingen van groep 6, 7 en 8. Het is ontwik-
keld door het Wuppertal Instituut in Duits-
land. Kinderen maken kennis met de 11-
jarige Sarah. Zij schrijft brieven. Via Sarah 
komen de kinderen met verschillende situa-
ties in aanraking. Hierdoor gaan ze nadenken 
over hun eigen handelen. Hoe verhoudt zich 
dat tot de leefomgeving? 
De leerlingen leren op een speelse manier de 
begrippen duurzaamheid, 
consumptief gedrag en 
ecologische rugzak. Aan het eind 
van de les weten ze hoe je 
minder milieubelastende / 
duurzamere keuzes kunt maken. 
De leskist is verpakt in een grote 
koffer, vol boeiende voorwerpen 
en dieren! Vanaf 1 januari in de 
uitleen bij De Ulebelt, nu al te 
reserveren! 
Wie meer wil lezen gaat naar 
www.sarahswereld.nl 

 
 
Groene Voetstappen in Deventer 
In september deden 6 scholen in Deventer 
mee aan de Week van de Vooruitgang. De 
leerlingen verzamelden ruim 10.000 Groene 
Voetstappen, door met de fiets of te voet 
naar school te gaan. Algemeen erkend werd 
dat de actiematerialen veel te laat binnen-

kwamen. Voor het volgende schooljaar zullen 
De Ulebelt en de gemeente hier veel eerder 
bekendheid aan geven! Dan zal Deventer he-
lemaal bedekt worden met groene voetstap-
pen. Aan de deelnemende scholen van dit 
jaar: proficiat met deze score! 
 
 

Warme truiendag 2009 
Op vrijdag 13 februari 2009 gaat heel Neder-
land weer in een warme trui naar school of 
kantoor en zet die dag de verwarming een 
graadje lager om het klimaat te sparen. Het 
is dan Warme Truiendag, een jaarlijks terug-
kerende nationale dag waarop klimaat en 
energie besparen centraal staan. De datum is 

altijd de vrijdag die het dichtst bij 
16 februari, de dag dat in 2005 het 
Kyotoprotocol in werking trad ligt.   
Vorig jaar is de dag breed 
opgepakt en deden maar liefst 1 
miljoen mensen en had de dag 
grote uitstraling in de pers. Ook 
heeft de dag op veel plekken 
bijgedragen aan hernieuwde 
afspraken over de verwarming en 

isolatie van gebouwen en hoe daar behoorlijk 
op te besparen is. De Ulebelt roept alle scho-
len in Deventer op om mee te doen. Het Kli-
maatverbond ondersteunt deze actie met 
draaiboeken, concepten en kant-en-
klaarmaterialen. Aanmelden op 
www.warmetruiendag.nl 
Voor vragen over de uitvoering van de actie 
bij u op school: neem contact op met De Ule-
belt. 
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Succes digitale NME-gids 
Sinds dit schooljaar werkt De Ulebelt met een 
digitaal aanbod voor al haar educatieve ma-
terialen. Inmiddels blijkt dat de scholen de 
weg naar de digitale gids minstens zo goed 
weten te vinden als de weg van de papieren 
catalogus, gelukkig!  
De Ulebelt is erg tevreden over de invoering 
en het gebruik, al zijn we nog steeds bezig de 
laatste kinderziekten uit het systeem te ha-
len. Bovendien zijn we benieuwd hoe de 
scholen dit gebruik ervaren. Daarom ontvan-
gen alle scholen in januari een vragenlijst, 
met het vriendelijke verzoek deze in te vul-
len en terug te sturen. Daarmee helpt u De 
Ulebelt om haar werk nog beter te doen en 
de kwaliteit van haar ondersteuning en van 
het aanbod te verbeteren! 
 
 

Boerderijlessen overvraagd 
Ook dit jaar is er weer meer vraag naar de 
buitenlessen (boerderijlessen en imkerlessen) 
op de Kinderboerderij van De Ulebelt, dan 
wij –op dit moment- kunnen realiseren. Op 
dit moment is het dan ook niet meer mogelijk 
om deze lessen aan te vragen. Scholen die al 
een aanvraag deden, proberen wij zo goed 
mogelijk in te plannen. Helaas kan het niet 
anders dan dat we enkele scholen moeten 
teleurstellen, daarover ontvangt u snel be-
richt. Daarnaast blijven wij op zoek naar 
middelen om meer budget beschikbaar te 
krijgen voor het verzorgen van de buitenles-
sen. 
 
 

Ga met je klas buiten spelen!  
(boekentip) 
Ga eens op avontuur in de natuur! We zou-
den haast vergeten hoeveel mogelijkheden 

er zijn om buiten te 
spelen. Dit boek staat 
vol geweldige activi-
teiten en zelfmaak-
zelfmaakprojecten, 

zoals pijlen en bogen maken, bosbeesten-
jacht, hutten bouwen, schelpen zoeken en 
nog veel meer.  
In een park of bos, met één kind of met een 
hele groep – je vindt in 'Ga buiten spelen!' 
talloze tips en inspiratie voor een lekker dag-
je buiten: uitleg over de natuur, maar ook 
veel leuke spelletjes die geschikt zijn voor 
alle jaargetijden en op elk tijdstip van de dag 
– zelfs ’s nachts!  
Fiona Danks, Jo Schofield ; ISBN 978 90 230 
1203 0;  2007,  Paperback.17,90 euro 

 
 

Agenda  
21 december Midwinterfeest Ulebelt 
13 februari Warme Truiendag 
18 maart Boomfeestdag 'Spaar de bomen' 

 
 

Colofon 
De Ulepost is een Nieuwsbrief over het aan-
bod natuur- en milieu-educatie (NME) van De 
Ulebelt, en verschijnt zes keer per jaar. De 
Ulepost bevat actueel nieuws voor het on-
derwijs, tips, oproepen etc. Kopij vanuit de 
scholen is van harte welkom!  
De Nieuwsbrief gaat naar alle NME-
coördinatoren van de basisscholen in Deven-
ter 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 een van onze educa-
tiewerkers, Truus Mol of Maike Nelissen (tel 
0570-653437). 
De volgende Ulepost verschijnt direct na de 
Kerstvakantie. 

Stichting De Ulebelt 
Maatmansweg 3, 7425 NC Deventer 

www.ulebelt.nl 
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