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Start nieuwe schooljaar
Hopelijk heeft iedereen een fijne zomervakantie 
achter de rug, om fris en uitgerust van start te 
kunnen gaan! De Deventer scholen openen hun 
deuren weer voor een nieuw schooljaar en ook 
De Ulebelt maakt zich op voor een nieuw sei-
zoen. Daarom bij de start van dit jaar een korte 
Ulepost, met vermelding van de verschillende 
projecten waar scholen aan mee kunnen doen. 
Vaak is de aanmeldingstermijn niet meer zo 
lang, dus schrijf nu snel in!

Verbouwing bij De Ulebelt
De werkzaamheden in het Gooikerspark en 
rondom De Ulebelt zijn nog in volle gang. Hier 
wordt hard gewerkt aan een nieuwe kapschuur 
en de inrichting van thematuinen, een natuur-
speelplaats en herinrichting van dierenweiden 
en paden. Kom gauw eens kijken met de klas! 
Volop natuurplezier!

Educatief aanbod reserveren
De digitale NME-gids, waar leerkrachten 
het educatieve aanbod van De Ulebelt 
kunnen reserveren, staat open voor 
nieuwe reserveringen voor het school-
jaar 2009-2010. 
De leskisten en materialenzending kun-
nen nu al geboekt worden, waarbij geldt 

'vol=vol'. Voor de boerderij- en imkerlessen 
geldt dat leerkrachten zich wel kunnen opge-

ven, maar dat de inplanning 
van de lessen door De Ulebelt gebeurt. Scholen 
die eerder niet aanbod kwamen (en van de gean-
nuleerde imkerlessen) krijgen dit schooljaar voor-
rang.
De digitale NME-gids is te vinden via de website 
van De Ulebelt. Bent u de gegevens kwijt geraakt 
of heeft u ze niet ontvangen? Neem dan contact 
op met De Ulebelt!

Gratis workshop smaaklessen
De Ulebelt heeft een smakelijk aanbod voor 
leerkrachten: woensdag 23 september organi-
seert De Ulebelt een workshop over de Smaak-
lessen, een leskist over voeding en smaak . 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 leskist (gratis!) 
bestellen via www.smaaklessen.nl Voorwaarde 
is wel dat de leerkracht een workshop over de 
smaaklessen volgt. De Ulebelt biedt deze work-
shop aan in haar eigen centrum, zodat leer-
krachten niet ver hoeven te reizen. Deelnemen-
de leerkrachten krijgen aan het einde ook de 
leskist mee! Hiervoor is wel noodzakelijk dat 
een leerkracht zich ook aanmeldt bij 
www.smaaklessen.nl
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

Materialenzendingen: nu bestellen!
De materialenzending over bodemdiertjes, Pie-
ren en Pissenbedden kan nu nog besteld 
worden. Met deze materialenzending gaan 
leerlingen zelf bodemdiertjes zoeken en 
hier proefjes mee doen. Deze materiaal-
zending wordt op 6 november naar de 
scholen gebracht. Eén pakket bestaat uit een 
bakje met aarde en ca. 10 pieren, een bakje 
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met aarde met ca 15 pissebedden,  zoekkaart 
bodemdiertjes, een loeppotje,  een zakje tuin-
aarde, petrischaaltjes en een handleiding met 
informatie en lessuggesties een bijlage met 
werkbladen. Aan het 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 26 september 2009. 

Ook de materialenzending Vlinders in 
de klas (pakketjes met eitjes en poppen van 
het Koolwitje) moet snel besteld worden. De 
praktijk leert dat de Vlinderstichting snel door 
de voorraad levend materiaal heen is, dus tij-
dig bestellen is vereist. Meldt uw school snel 
aan, in elk geval voor 25 augustus, dan bent u 
in mei nog verzekerd van een boeiende lessen-
serie over vlinders, rupsen, pop-
pen en eitjes!

Groene Voetstappen
Lopen de kinderen van uw school 

dit jaar (weer) mee om 
Groene Voetstappen te verzamelen? De 
gemeente Deventer en het milieu-edu-
catief centrum De Ulebelt vragen u om 
(ook) dit jaar mee te doen aan deze 
kant-en-klare en voor scholen kostenlo-
ze actie. U stimuleert uw leerlingen, 
hun ouders en uw leerkrachten tot een 

veilige, gezondere en milieu- en klimaatvrien-
delijker manier van reizen. Met het verzame-
len van Groene Voetstappen staat dit onder-
werp meteen aan het begin van het schooljaar 
goed op de kaart. Basisschoolleerlingen in heel 
Nederland gaan weer op stap voor een beter 
klimaat en verzamelen 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 mogelijk lopend en 
fietsend naar school te gaan. Voor elke heen- 
en terugreis die zij van en naar school op duur-
zame wijze afleggen sparen zij één Groene 
Voetstapsticker die zij in een aansprekend 
stickerboekje 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 klimaatverandering en 
vervoer aan op te hangen. 

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

Opgave kan tot 20 augustus (ivm bestellen van 
actiemateriaal). Het actiemateriaal met docen-
tenhandleiding, werkbladen en lessuggesties 
ontvangt u begin september kosteloos op school.

Ontdek de herfst!
Speciaal voor herfstige dagen heeft De Ulebelt 2 
ontdekkisten “Paddenstoelen” samengesteld, 
met hierin allerlei onderzoeksmateriaal om op 
pad te gaan met de klas. Zoekkaarten om pad-
denstoelen te herkennen,  spiegeltjes om onder 
de hoed van een paddenstoel te kunnen kijken 
en boekjes en een CD-Rom met achtergrondin-
formatie. In de kisten zit tevens een mapje met 
lessuggesties. De kisten zijn in de 
maanden september, oktober en 
november te gebruiken in de direc-
te schoolomgeving of in een plant-
soen, bosstrook en buitengebied. 
Nu te boeken via de digitale nme-
gids!

Agenda
14 t/m 18 september: Groene Voetstappen: doe 
mee met je school!
19/20 september: Landelijk Egelweekend en 
Egeltelling
zondag 20 september: Oogstfeest bij De Ulebelt 
13-17 uur
wo 23 september 14.00-15.30 uur: workshop 
Smaaklessen (incl leskist Smaaklessen) Gratis, 
wel aanmelden
4 oktober Werelddierendag

Colofon
De Ulepost is de Nieuwsbrief over het aanbod natuur- 
en milieu-educatie (NME) van De Ulebelt, en ver-
schijnt zes keer per jaar. De Ulepost bevat actueel 
nieuws voor het onderwijs, tips, oproepen etc. Kopij 
vanuit de scholen is van harte welkom! Eerdere uitga-
ven van De Ulepost zijn te downloaden vanaf de 
website www.ulebelt.nl. De Nieuwsbrief gaat naar 
alle NME-coördinatoren van de basisscholen in De-
venter en daarnaast naar geïnteresseerden. Aanmel-
den 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 het educatieteam (tel 
0570-653437).
De volgende Ulepost verschijnt eind september.
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