
Coole actie met warme truien!
De Ulebelt roept alle Deventer scholen op 
om mee te doen aan de landelijke Warme 
Truiendag, op vrijdag 13 februari. Die dag 
vragen scholen, kantoren, wethouders en 
velen anderen om aandacht voor klimaat-
verandering n de noodzaak van energiebe-
sparing. Er zijn volop suggesties om de ac-
tie vorm te geven, kijk in de bijlage ach-
teraan deze nieuwsbrief of bel De Ulebelt 
voor nog meer lessuggesties!

Tevreden klanten Ulebelt
Direct na de kerstvakantie hebben alle ba-
sisscholen een vragenlijst ontvangen van 
De Ulebelt. De vragen hebben betrekking 
op de ervaringen en bevindingen met het 
educatieve aanbod van De Ulebelt. We ho-
pen dat alle scholen een kwartiertje tijd 
nemen om deze lijst in te vullen en terug 
te sturen. Met de resultaten van dit klant-
tevredenheidsonderzoek kan het educatie-
team haar aanbod verbeteren en aanvul-
len. Op dit moment neemt 2/3 van de De-
venterscholen een of meer producten af 
van De Ulebelt. Het streven is om alle ba-
sisscholen in Deventer tot klant te maken 
en te kunnen bedienen met kwalitatief 
goed en uitdagend NME-materiaal. 
Inzenders van de vragenlijst worden be-
loond met het boekje “Wandelen langs De-
venter bomen”.  Wie de vragenlijst kwijt 
is of zelf nog vragen heeft, neem contact 
op met De Ulebelt! Alvast dank voor het 
invullen!

Bollen en Knollen in de klas
Vanaf half januari gaan ruim 400 leerlin-
gen van 11 scholen in Deventer aan de 
slag met de materialenzending Bollen en 
Knollen. Zij onderzoeken gedurende 6 à 7 
weken de verschillen tussen bollen en 
knollen. Ook ontdekken zij hoe bollen uit-
groeien tot mooie bloemen.
Elk pakket bevat een handleiding voor de 
leerkracht, kopieerbare werkbladen voor 
de leerlingen en materiaal dat nodig is om 
de lessuggesties uit te voeren: potjes met 
uitgelopen bollen van narcissen, hyacinten 
en blauwe druifjes, tulpenbollen voor 
kweek op water, biologische uien en aard-
appelen.
De samenwerkende Gelderse centra voor 
natuur- en milieueducatie (Deventer is 
hier ook bij aangesloten!) leveren deze 
week 1.000 materiaalpakketten “Bollen 
en knollen” af bij de scholen in hun werk-
gebied. 
Zoals in alle materiaalzendingen (3x per 
jaar) van de Gelderse NME-centra , ligt de 
nadruk bij “Bollen en knollen” op actief 
leren, zelf ontdekken en ervaren. Leerlin-
gen observeren de groei van de bollen, 
doen metingen, bestuderen het verschil 
tussen bollen en knollen en volgen de ver-
meerdering van de door hen verzorgde 
bollen, die na afloop van het project in de 
schooltuin worden geplant.
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Toch meer buitenlessen 
Gelukkig is De Ulebelt in staat geweest -in 
tegenstelling tot eerdere berichten- om 
meer klassen een buitenles op de Kinder-
boerderij of met de imker aan te bieden. 
Deze populaire lessen zijn al jaren een 
overvraagd product binnen het aanbod, 
door het bijzondere karakter van een in-
tensief contact met (boerderij-)dieren. 
Tenslotte zijn steeds minder kinderen nog 
in de gelegenheid om eens een koe of var-
ken van heel dichtbij te zien, een schaap 
te kroelen door zijn vacht of te helpen 
met alle voorkomende bezigheden op een 
boerderij. Ook de lessen met de imkers 
van De Ulebelt zijn geliefd: van dichtbij 
het drukke bijenleven bestuderen kan op 
steeds minder plekken omdat de bijen een 
uitstervende dierensoort lijken te worden. 
Bijna alle lesaanvragen van scholen zijn 
inmiddels gehonoreerd en De Ulebelt 
hoopt ook in het komende seizoen aan 
deze groeiende vraag te blijven voldoen, 
zolang de financiële middelen dit toela-
ten. 

Hanzespeurtocht Deventer
Sinds enkele weken kunnen de scholen in 
Deventer via De Ulebelt de leskist Hanzes-
peurtocht in Deventer lenen. Dit lespro-

gramma gaat over de relatie tussen ons 
rijke handelsverleden en de (on)eerlijke 
wereldhandel van vandaag. Na twee inlei-
dende lessen aan de hand van docenten-
materiaal en leerlingenlesboekjes wandelt 
de klas in de mondiale speurtocht door 
het centrum van de Hanzestad Deventer, 
door het gedeelte van de stad dat verwijst 
naar de Hanzetijd en de hedendaagse we-
reldhandel. Historische thema’s die aan 
bod komen, zijn de oude havens, pakhui-
zen, stratenplan, handelswaren, architec-
tuur etc. Hedendaagse thema’s zijn eerlij-
ke handel, mondiale handelswaar, hande-
lingsperspectieven etc. Door het bezoeken 
van winkels wordt dit gevisualiseerd. De 
leerlingen krijgen opdrachten mee tijdens 
de wandeling. De afsluitende les bestaat 
uit een nabespreking van de opdrachten 
en verdieping. Kosten van dit project zijn 
30 euro per klas. De kist is te reserveren 
via het COS (038-4211925) of rechtstreeks 
via de digitale NME-gids van De Ulebelt. 
De leskist is ontwikkeld door het COS 
(centrum voor internationale samenwer-
king).

Colofon
Deze Ulepost - Nieuwsbrief NME voor leer-
krachten zal actueel nieuws over het NME-
aanbod van De Ulebelt weergeven, tips en 
oproepen voor het basisonderwijs.
 Kopij vanuit de scholen is van harte wel-
kom! De Nieuwsbrief verschijnt gemiddeld 
eens per twee maanden.  De coördinator 
NME van elke basisschool ontvangt een 
exemplaar. Geïnteresseerden voor een 
nieuwsbrief kunnen contact opnemen met 
Maike Nelissen, Coördinator Taakgroep NME 
van De Ulebelt: m.nelissen@ulebelt.nlVoor 
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

Digitale NME-gids
Het aanbod natuur- en milieu-educatie 
(NME) van De Ulebelt  is te vinden via de 
website www.ulebelt.nl (doorklikken naar 
NME-gids). Alle basisscholen hebben een ge-
bruikersnaam en inlog ontvangen voor deze 
gids. Scholen die hun gegevens kwijt zijn of 
hulp bij gebruik nodig hebben, kunnen con-
tact opnemen met de educatiewerker van De 
Ulebelt, Maike Nelissen: m.nelissen@ule-
belt.nl.

http://www.ulebelt.nl/


Suggesties voor Warme Truiendag 2009:

(Bijlage bij De Ulepost 4, Nieuwsbrief NME leerkrachten Deventer 
basisonderwijs)

DIT KAN JE DOEN OP SCHOOL: 

• Zet de thermostaat enkele graden lager. De verwarming 1 graad lager 
zetten, betekent 7 procent minder brandstof verbruiken en dus 7 pro-
cent minder CO2 uitstoten. Een warme trui vangt 1/2/3 graden lager 
op zonder comfortverlies! 

•  Kijk met de klas naar School TV weekjournaals, deze zijn op 13 febru-
ari vanaf de website van Teleac te starten.

• Warme Truiendag wordt dit jaar georganiseerd op Vrijdag de 13de. 
Verzin een leuke energiebespaaractie rond het thema energiegriezels!

• Nodig de wethouder uit om in een warme trui een klimaatles te geven 
of een quiz te verzorgen

• Welke klas heeft de beste energiebesparingideeën? Organiseer als 
school, gemeente of provincie een wedstrijd. Evt. kinderen zelf in de 
jury. Voer de beste ideeën uit, als school, gemeente of provincie.

• Wat spreken we af om dit jaar op school te doen aan energiebespa-
ring? Kom tot een concrete besparingsdoelstelling voor een jaar. Zijn 
de doelstellingen behaald op Warme Truiendag 2010?

•  Landelijke filmwedstrijd: wie maakt de leukste gefilmde oproep mee 
te doen aan de Warme Truiendag? Zie binnenkort Z@PP.nl 

• Loop op school het energieverbruik van apparaten na. Zet alle appara-
ten uit die niet gebruikt worden, haal apparaten van de stand-by 
stand. Vervang gloeilampen door spaarlampen of LED lampen.

• Opbrengst energiebesparing in geld uitdrukken en creeër een klimaat-
fonds waaruit klimaatvriendelijke investeringen kunnen worden ge-
daan. Met het geld kun je als school overstappen op groene stroom of 
plant een bos!

mailto:Z@PP.nl


• Opbrengst energiebesparing in geld uitdrukken en doneren aan een 
duurzaam energie project Derde wereldland, bijvoorbeeld zonnepane-
len op een schooldak in Afrika (idee gemeente Lochem)

• Warme Truiendag is kick off Energy Survival, volg een lesprogramma 
over duurzaamheid en klimaat http://www.leerlijn.info/klimaatener-
gie/

• Organiseer een prijsvraag rondom thema energiebesparing
• Cradle to cradle & warme truien: verzamel zoveel mogelijk oude wol 

en verzin een nieuwe toepassing die tot energiebesparing leidt. 
• Vier de winter. Organiseer in de tijd van de gymles een schaatswed-

strijd op de plaatselijke ijsbaan. Kleed je warm aan en actie! 
• Wedstrijd Brei de langste sjaal
• Wie heeft de gekste muts op, wie maakt de gekste muts
• Schapencarnaval, kinderen gaan verkleed als schaap naar school, wie 

is het leukste schaap.
• Organiseer een modeshow, thema: Wol = Hip! 
• Organiseer een energiequiz 
•  Meeste laagjesverkiezing die leidt tot verkiezing Miss en Mister Miche-

lin
• Bedenk en bespreek energiebesparingslogans. En communiceer deze 

binnen school. 
• Organiseer winterse kost diner/lunch in de klas, waar je warm van 

wordt 
• Kies een winters land en organiseer een themales/ themafeest rond 

Zweden, Finland, Lapland etc. Of neem als thema een Oud Hollandse 
winter (al la Nederlands Historisch Museum in Arnhem)

• Zet een dag alle lessen in het teken van de klimaatverandering: alle 
leerkrachten diepen het thema uit bij hun eigen vak. Bijvoorbeeld 
Geschiedenis: Hoe voorzagen mensen vroeger in hun behoeften? Huidi-
ge energievraag in historisch perspectief, bewustwording van de om-
vang van de huidige energievraag.

• Alleen geschikt voor middelbare scholen: 
• Organiseer een denktank rond problematiek van klimaatverandering. 

Ga met elkaar in conclaaf/ discussie wat eventuele oplossingen zijn. 
Wat kan je zelf doen en wat zou politiek moeten doen. Communiceer 
de ideeën. 

• Filmvoorstelling  “An Inconvenient Truth”/ The 11th hour. Bekijk de 
film en bespreek deze. Regel vergoeding rechten via Videma.nl 

• Maak een gefilmde oproep (alleen of met je klas) om mee te doen aan 
de Warme Truiendag en zet deze op www.youtube.nl, stuur je link 
naar warmetruiendag@klimaatverbond.nl en wie weet draait je film 
binnenkort op deze website!

Heb je een fantastische actie op school georganiseerd? Laat het ons weten 
op de website bij Activiteiten!!!

Posters, brieven aan ouders, advertenties voor in de schoolkrant of nieuws-
brief etc. vind je op www.warmetruiendag.nl
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