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Nieuwe aanbod reserveren
De digitale NME-gids, waar leerkrachten 

het educatieve aanbod van De Ule-
belt kunnen reserveren, staat weer 
open voor nieuwe reserveringen 
voor het schooljaar 2009-2010. Alle 
scholen hebben per post hierover 
bericht ontvangen, evenals een re-
minder over hun gebruikersgege-

vens en inlognaam. 
De leskisten en materialenzending kun-
nen nu al geboekt worden, waarbij geldt 
'vol=vol'. Voor de boerderij- en imkerles-
sen geldt dat leerkrachten zich wel kun-
nen opgeven, maar dat de inplanning van 
de lessen door De Ulebelt gebeurt. Scho-
len die eerder niet aan bod kwamen (en 
van de geannuleerde imkerlessen) krijgen 
dit schooljaar voorrang.
De digitale NME-gids is te vinden via de 
website van De Ulebelt. Bent u de gege-
vens kwijt geraakt of heeft u ze niet ont-
vangen? Neem dan contact op met De 
Ulebelt!

Kinderboekenweek met 
smaak?!
De Ulebelt heeft een smakelijk aanbod 
voor leerkrachten: 23 september organi-
seert De Ulebelt een gratis workshop 
over de Smaaklessen, een leskist over 
voeding en smaak (zie een vorige Ule-
post!). Deze leskist sluit heel goed aan 
bij het thema van de Kinderboekenweek 
dit najaar (7 t/m 17 oktober). Onder het 
motto Aan tafel! – eten en snoepen in 
kinderboeken zullen boeken centraal 
staan waarin door kinderboekenauteurs 
bedacht eten een rol speelt.

Scholen die graag deze leskist zelf willen 
gaan gebruiken op school, kunnen de les-
kist (gratis!) bestellen via www.smaak-
lessen.nl Voorwaarde is wel dat de leer-
kracht een workshop over de smaakles-
sen volgt. De Ulebelt biedt deze work-
shop aan in haar eigen centrum, zodat 
leerkrachten niet ver hoeven te reizen. 
Aan de leerkrachten die deelnemen aan 
de workshop wordt aan het einde ook de 
leskist meegegeven! Hiervoor is wel 
noodzakelijk dat een leerkracht zich ook 
aanmeldt bij www.smaaklessen.nl (en de 
workshop in Deventer aankruisen)
De workshop Smaaklessen vindt plaats bij 
De Ulebelt, op woensdag 23 september, 
van 14.00-15.30 uur. Deelname is gratis, 
wel graag even aanmelden bij 
m.nelissen@ulebelt.nl

Pieren en pissenbedden: nu 
bestellen!
De materialenzending over bodemdier-
tjes, Pieren en Pissenbedden, die begin 
november naar de scholen gaat, kan nu 
nog besteld worden. Met deze materia-
lenzending gaan leerlingen zelf bodem-
diertjes zoeken en hier proefjes mee 
doen. Met de zending worden ook pieren 
en pissenbedden meegeleverd. Aan het 
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einde van de lessen is duidelijk welke rol 
deze beestjes spelen bij het opruimen 
van afval. De materialenzending kan in 
alle groepen gebruikt worden. Opgave 
kan tot 10 september 2009. 

Vlinders in klas nu bestellen!
Ook de materialenzending Vlinders in de 
klas (pakketjes met eitjes en poppen van 
het Koolwitje) kan nu al besteld worden. 
De praktijk leert dat de Vlinderstichting 
snel door de voorraad levend materiaal 
heen is, dus tijdig bestellen is vereist. 
Meldt uw school snel aan, in elk geval 
voor 20 augustus, dan bent u in mei nog 
verzekerd van een boeiende lessenserie 
over vlinders, rupsen, poppen en eitjes!

Reactie van een leerkracht n.a.v. De 
Vlinderzending dit jaar: “Wij vinden het 
een super project en elk jaar kijken we 
er weer naar uit. We hopen volgend 
schooljaar weer mee te kunnen doen. De 
vlinders zijn bijna allemaal ontpopt en 
vrijgelaten. De kinderen vinden dit su-
per om te doen.”

Groene Voetstappen: doe 
mee!
Doet uw school dit jaar ook mee met de 
actie Groene Voetstappen? Basisschool-
leerlingen in heel Nederland gaan weer 
op stap voor een beter klimaat en verza-
melen Groene Voetstappen in de Week 
van de Vooruitgang (14 tot en met 20 
september a.s.), een landelijke week in 
het teken van duurzame mobiliteit.  Zij 
doen dit door een week lang zoveel mo-
gelijk lopend en fietsend naar school te 
gaan. Voor elke heen- en terugreis die zij 
van en naar school op duurzame wijze af-
leggen sparen zij één Groene Voetstap-
sticker die zij in een aansprekend stic-
kerboekje kunnen plakken. Mee doen aan 
de actie kost slechts vijf minuten lestijd 
per dag en biedt u als school een goede 
kapstok om onderwerpen als klimaatver-
andering en vervoer aan op te hangen. 
In 2008 verzamelden 71.000 kinderen 
meer dan een half miljoen voetstappen: 
met deze hoeveelheid voetstap-
pen kan je maar liefst 14 keer 
de wereld rond! 

Lopen de kinderen van uw school 
dit jaar (weer) mee? 
De gemeente Deventer en het 
milieu-educatief centrum De Ulebelt vra-
gen u om (ook) dit jaar weer volop mee 
te doen aan deze kant-en-klare en voor 
scholen kostenloze actie. U stimuleert 
uw leerlingen, hun ouders en uw leer-
krachten tot een veilige, gezondere en 
milieu- en klimaatvriendelijker manier 
van reizen. Met het verzamelen van 
Groene Voetstappen staat dit onderwerp 
meteen aan het begin van het schooljaar 
goed op de kaart. De klas met de meeste 
voetstappen mag aan het einde van de 
week alle verzamelde voetstappen van 
Deventer aanbieden aan de wethouder !

Ook in andere landen in Europa verza-
melen kinderen zgn. ‘Green Foot-
prints’. Alle internationaal verzamel-
de voetstappen zullen worden aange-
boden aan de ambtelijk voorzitter 
van de VN Klimaattop in Kopenhagen 
in december. 



Meedoen met de actie? Schrijf u in via de 
digitale NME-gids (actie is te vinden on-
der de projecten) of stuur een mailtje 
naar m.nelissen@ulebelt.nl     

Opgave kan tot 21 augustus (ivm bestel-
len van actiemateriaal). Het actiemateriaal 
met docentenhandleiding, werkbladen en 
lessuggesties ontvangt u begin september 
kosteloos op school.

Energieke scholen 
Deventer doet mee in een landelijke 
campagne 'Energieke scholen', waarbij 
leerlingen op school zelf aan de slag gaan 
met energie en binnenmilieu om basis-
scholen energiezuiniger en gezonder te 
maken. Gemeente Deventer kan in dit 
project participeren met 5 scholen (in pi-
lotfase). Het doel is structurele aandacht 
voor en toename van het treffen van 
energiebesparende en binnenmilieuver-
beterende maatregelen in schoolgebou-
wen voor basisonderwijs door het bieden 
van een handelingsperspectief. 
In Deventer kunnen 5 basisscholen aan 
dit traject meedoen, waarbij De Ulebelt 
de scholen zal begeleiden bij het educa-
tieve lessenpakket dat is ontwikkeld bij 
dit project. De bedoeling is dat ook an-
dere scholen uiteindelijk gebruik kunnen 
gaan maken van het educatieve materi-
aal. Het project start dit najaar in De-
venter, elders in Nederland lopen nog 9 
van deze trajecten. Deventer doet mee 
in deze campagne, omdat de gemeente 
lid is van het Klimaatverbond en aange-

sloten bij de Vereniging Gemeenten voor 
Duurzame Ontwikkeling.
Meer willen weten? Neem contact op met 
Maike Nelissen van De Ulebelt.

Dieren(dag) in 
de klas
Op 4 oktober is het weer werelddieren-
dag; een mooie aanleiding om één van de 
twee dieren-leskisten van De Ulebelt te 
reserveren. Allereerst is er de Keuzekist 
Thuisdieren voor groep 7-8, over het di-
lemma van het houden van huisdieren: 
welke consequenties zijn daar aan ver-
bonden? Leerlingen gaan met elkaar het 
gesprek aan over het houden van huisdie-
ren, doen zoekopdrachten op internet en 
formuleren hun eigen oplossingen.
Daarnaast is er het Dierenbeschermers-
spel voor groep 3 t/m 8, uitgegeven door 
Kids for Animals, met een kwis over huis-
dieren en internetverwijzingen. 
Beide producten zijn te boeken via de di-
gitale NME-gids. 

Egelweekend
Het weekend van 19 en 
20 september is door de 
Vereniging van Zoogdie-
ren uitgeroepen tot Lan-
delijk Egelweekend, met 
de grootste egeltelling van Nederland. 
Doel is meer kennis te krijgen over dit nut-
tige diertje en meer aandacht voor de pro-
blemen die een egel heeft.
Naast dat er veel egelslachtoffers vallen 
in het verkeer is een ander probleem voor 
de egel dat steeds minder tuinen groen en 
open zijn. De veel voorkomende verste-
ning van tuinen, waarbij alles wordt dicht-
betegeld en strak omheind, is slecht voor 
de egel. Minder bestrating en een poortje 
in de schutting zijn een stuk uitnodigen-
der. En ruim niet alle takken en bladeren 
op in de herfst maar laat een rommel-
hoekje liggen. Egels zoeken dit soort plek-
ken op voor hun winterslaap.
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Veel mensen weten dat echter niet en vin-
den het jammer dat dit nuttige diertje niet 
meer op bezoek komt. Daarom wil de 
campagne Jaar van de Egel ook bijdragen 
aan meer egelvriendelijk beheer van tui-
nen en parken. 
Egels zijn, ondanks hun onzichtbaarheid, 
een aansprekend dier voor veel kinderen 
en het is leuk om hier in de klas aandacht 
aan te geven. Knutselactiviteiten, eigen 
tellingen of een egelbunker bouwen in de 
eigen schooltuin!
Meer willen weten over de actie of lessug-
gesties ontvangen? Neem contact op met 
De Ulebelt!

 

Agenda
14 t/m 18 september: Groene Voetstap-
pen: doe mee met je school!
19/20 september: Landelijk Egelweekend 
en Egeltelling
zondag 20 september: Oogstfeest bij De 
Ulebelt

wo 23 september 14.00-15.30 uur: work-
shop Smaaklessen (incl leskist Smaakles-
sen) Gratis, wel aanmelden
4 oktober Werelddierendag

Voor alle leerkrachten: een 
fijne en zonnige zomerva-

kantie toegewenst!

Tot ziens na de zomer!

Team van De Ulebelt

Colofon
De Ulepost is de 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 
onderwijs, tips, oproepen etc. Kopij vanuit 
de scholen is van harte welkom! 
De Nieuwsbrief gaat naar alle NME-coördi-
natoren van de basisscholen in Deventer en 
daarnaast naar geïnteresseerden. Aanmel-
den voor een abonnement kan via de Coör-
dinator Educatie Maike Nelissen: m.nelis-
sen@ulebelt.nl of telefonisch.
Voor vragen over NME of lesmateriaal, kunt 
u contact opnemen met het educatieteam 
Maike Nelissen (tel 0570-653437).
De volgende Ulepost verschijnt direct na de 
zomervakantie.

Stichting De Ulebelt
Maatmansweg 3, 7425 NC Deventer

www.ulebelt.nl
tel 0570-653437

Kijktip voor een filmpje van een school met Groene Voetstappen: klik op
http://www.nos.nl/jeugdjournaal/artikelen/2008/9/15/groenestappen.html
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