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Informatieavond  voor  onderwijs
De jaarlijkse informatieavond voor leer-

krachten vindt plaats op maandag 6 april of 
dinsdag 14 april. Dit keer gaan we uitgebreid in 
op de mogelijkheden voor een meer natuurlijk 
ingericht schoolplein.  

Meer bewegen, buiten spelen en contact 
met natuur voor kinderen staat maatschappe-
lijk erg in de belangstelling. Een relatief makke-
lijke insteek om hier iets aan te doen is bijvoor-
beeld een meer groene inrichting van speel-
plaatsen bij scholen, die mogelijkheden biedt 
voor onderwijs buiten, meer aanknopingspun-
ten voor natuuronderwijs en uiteraard volop 
ruimte voor spel van de kinderen. Veel school-
pleinen kenmerken zich door tegels, een paar 
speeltoestellen, banken en een zandbak. Wat 
kan er nog meer, rekening houdend met het 
feit dat sommige scholen weinig buitenruimte 
hebben, er nogal eens sprake is van vandalis-
me in de buurt etc. Anneke Rodenburg, van 
Groen Atelier zal hierover een presentatie hou-
den, bedoeld om leerkrachten te inspireren en 
te informeren over de vele mogelijkheden van 
een meer groene inrichting van hun buitenom-
geving. 

Naast deze presentatie is er een toelichting 
op de ontwikkelingen binnen De Ulebelt en 
nieuwe producten, waarvan enkele in deze 
Nieuwsbrief kort beschreven staan. Zie ook 
verderop in deze nieuwsbrief.

Alle basisscholen zijn hiervoor ook per post 
uitgenodigd. Graag van te voren even aanmel-
den op welke avond u wilt komen! 

U bent van harte welkom! Graag tot ziens 
op de 6e of de 14e! Plaats: De Ulebelt, van 
19.30-22.00 uur.

Namens het educatieteam, Maike Nelissen

Nieuw: Bikkel  van de buurt
Met ingang van maart heeft De Ulebelt een 

heel bijzondere kist in haar aanbod op kunnen 
nemen: Bikkel van de buurt-kist, over zwerfaf-
val. Deze kist is ontwikkeld door Cambio buurt-
beheer, in samenwerking met De Ulebelt. Op 
speelse wijze leren kinderen uit groep 5 t/m 8 
wat zwerfafval is en hoe je zwerfafval kan voor-
komen. De Schoonfamilie, in Deventer wel be-
kend, speelt een prominente rol in dit lespakket. 
Afwisselende werkvormen, met ondermeer bui-
tenopdrachten en een eigentijdse spel over Bik-
kel van de buurt. Laat de kinderen uit uw klas 
ook echte Bikkels van de Buurt worden en kom 
de kist lenen!

Oproep: Voor half maart wil DTV, de lokale 
omroep, graag opnamen komen maken bij een 
klas die bezig is met deze leskist. Vindt u het 
leuk om hieraan mee te werken? Neem dan 
snel contact op met Maike Nelissen bij De Ule-
belt voor concrete afspraken. De leskist is t/m 
de zomer gratis te lenen!

Doe mee met  Smaaklessen
Smaaklessen is hét lesprogramma over 

eten en smaak voor groep 1 t/m 8. Binnen 
Smaaklessen staat het beleven van voedsel 
centraal. Door te proeven, ruiken, horen, voelen 
en kijken verkennen kinderen hun eten. Smaak-
lessen hoopt dat kinderen zo, vanuit hun eigen 
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interesse en nieuwsgierigheid, leren bewuste 
en gezonde voedselkeuzes te maken. 

De smaaklessenkist is gratis aan te vragen 
voor scholen. Tijdens de informatieavonden 
voor leerkrachten zal De Ulebelt de Smaakles-
senkist verder toelichten. Scholen die geïnte-
resseerd zijn in deelname aan de smaakles-
sen, kunnen zich nu bij De Ulebelt aanmelden. 
Zodra we minimaal 10 scholen hebben die 
meedoen, komt er een introductieworkshop 
naar Deventer, waarin de leerkrachten ver-
trouwd raken met deze leskist.

Meer informatie via www.smaaklessen.nl of 
neem contact op met De Ulebelt, Maike Nelis-
sen.

Weer meer Keuzekisten
Er zijn twee nieuwe Keuzekisten aan het 

aanbod toegevoegd: over de thema’s grond-
stoffen (‘Spijkerbroek’) en voeding (‘Kouse-
band’).  Een Keuzekist 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 ande-
ren? 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 algeme-
ne doelen. Ze willen een bijdrage leveren aan 
de ontwikkeling van het morele denken en oor-
deelsvorming bij kinderen en aan ontwikkeling 
van die vaardigheden die kunnen helpen om 
doordachte keuzes te maken. Uit ervaringen in 
andere steden blijkt dat leerkrachten deze 
werkwijze erg weten te waarderen.

Keuzekisten zijn bedoeld voor de groepen 
5 t/m 8. Tijdens de informatieavonden voor het 
onderwijs, op 6 of 14 april, heeft u alle tijd om 
deze kisten uitvoerig in te kijken.

Watereducatie  op internet
De nieuwe website watereducatie.nl biedt 

docenten een overzicht van het beschikbare 
lesmateriaal over het onderwerp water; van 
groep 1 van het basisonderwijs tot het eind van 
de middelbare school. Watereducatie.nl is ge-

maakt voor docenten in het basis- en voortgezet 
onderwijs, leerlingen, educatieve centra, musea, 
beleidsmakers, communicatiemedewerkers en 
particulieren.

De digitale zoekmachine watereducatie.nl 
biedt docenten en andere geïnteresseerden een 
compleet aanbod van beschikbaar lesmateriaal. 
Van lespakketten en leskisten tot websites, ten-
toonstellingen en cd-roms over het onderwerp 
water, voor iedere groep of schoolvak is het ge-
schikte lesmateriaal nu wel op eenvoudige wijze 
te vinden. Watereducatie.nl is bovendien gekop-
peld aan de sites van Kennisnet, de Waterca-
non en ‘Nederland leeft met water’.

Enquête educatief  aanbod
Begin januari ontvingen alle basisscholen in 

Deventer een vragenlijst, waarmee De Ulebelt 
wilde inventariseren hoe de scholen het educa-
tief aanbod van het milieucentrum waarderen. 
Met de uitkomsten van deze vragenlijsten wil De 
Ulebelt haar aanbod nog beter afstemmen op 
het onderwijs en de behoeften die leerkrachten 
hebben. De komende maanden gaat het educa-
tieve de geuite wensen verder bekijken. 

Heeft u nog geen tijd gehad de enquête in 
te vullen? Geen nood, de enquête is nog te 
downloaden via de website van De Ulebelt, on-
der het tabblad Educatie of klik hier: enquete 
aanbod nme

Hartelijk dank voor het invullen! De reeds in-
gevulde vragenlijsten zijn allemaal beloond met 
Het Deventer Bomenboekje!

Oproep voor  leerlingen:
Junior  Vogelcursus

Veel kinderen hebben een sterke interesse 
voor de natuur. Daarom organiseert Vogelwerk-
groep De IJsselstreek vanaf 26 maart een Juni-
or vogelcursus voor jongens en meisjes tussen 
de 10 en 14 jaar. De cursus bestaat uit  zeven 
donderdagavonden en zes vogeltochten op za-
terdag. De avonden worden gehouden in milieu-
centrum De Ulebelt; de vogeltochten in diverse 
natuurgebieden in en buiten de stad. De cursus 
kost 30 euro. Voor dat bedrag krijg je lesmateri-
aal en een echt vogelboek. 

Je leert een aantal vogels herkennen aan 
hun uiterlijk, gedrag en misschien zelfs wel…
aan hun geluid. Je komt er ook achter welke bij-
zondere vogels er in de buurt van Deventer 
voorkomen; en dat zal je verbazen! 

Waarom tikt een roodborst tegen het raam? 
Waar blijven de zwaluwen eigenlijk in de winter? 
Wat is nou precies het verschil tussen een wa-
terhoen en een meerkoet? Heb jij altijd al meer 

http://www.ulebelt.nl/educatie-en-projecten/enquete-aanbod-nme/
http://www.ulebelt.nl/educatie-en-projecten/enquete-aanbod-nme/
http://www.smaaklessen.nl/


willen weten over vogels en hun leefwereld? 
Meld je dan voor 12 maart aan voor meer infor-
matie!
Meer info: Mark Hoksberg
06-24129174 of juniorcursus@hotmail.com

Agenda
Wo 18 maart: Boomfeestdag; in Spikvoor-
de gaan leerlingen van de Rank en l’Ám-
biente samen met De Ulebelt en de ge-
meente 8 grote bomen en zo’n 3.000 stuks 
bosplantsoen aanplanten.
Ma 6 april: info-avond leerkrachten
Ma 13 april: Jonge Dierenfeest Ulebelt
Di 14 april: info-avond leerkrachten

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 onder-
wijs, tips, oproepen etc. Kopij vanuit de scho-
len is van harte welkom! 
De Nieuwsbrief gaat naar alle NME-coördina-
toren van de basisscholen in Deventer en 
daarnaast naar geïnteresseerden. Aanmelden 
voor een abonnement kan via de Coördinator 
Educatie Maike Nelissen: m.nelissen@ule-
belt.nl of telefonisch.
Voor vragen over NME of lesmateriaal, kunt u 
contact opnemen met een van onze educatie-
werkers, Truus Mol of Maike Nelissen (tel 
0570-653437).
De volgende Ulepost verschijnt begin mei.

Stichting De Ulebelt
Maatmansweg 3, 7425 NC Deventer

www.ulebelt.nl

Programma infoavonden  6 en 14 april:
Vanaf 19.15 uur: zaal open, koffie/ thee

19.30 uur start programma, toelichting op ontwikkelingen Ulebelt, NME-aanbod. Informa-
tie over nieuwe aanwinsten.

20.15-21.15 uur: lezing door Anneke Rodenburg over groene inrichting speelpleinen, gele-
genheid tot plenair vragen stellen

Vervolgens ruimte om de verschillende leskisten, leestafel, fotoboeken van speelpleinen etc 
te bekijken en educatiemedewerkers van De Ulebelt te spreken over specifieke punten of 

het digitale aanbod te bekijken.
Einde uiterlijk 22 uur.

Nieuwe aanwinsten die te bekijken zijn:
Sarah's Wereld
Broeikaskist

Smaaklessenkist
Bikkel van de Buurt-kist

Keuzekisten
verder alle leskisten die op dat moment niet in de uitleen zijn.

Toegang is gratis voor leerkrachten.
Graag even aanmelden bij De Ulebelt, welke avond u komt!

Maandag 6 april of dinsdag 14 april.

Graag tot ziens! 
Met vriendelijke groeten, educatieteam Ulebelt

http://www.ulebelt.nl/

