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Groene Voetstappen  Hoven-
school  

Tijdens de Week van de Vooruitgang lie-
pen de kinderen van de Hovenschool maar 
liefst 3.081 groene voetstappen, door die 
week zoveel mogelijk te voet of met de fiets 
naar school te komen. Totaal deden in Ne-
derland ruim 96.000 kinderen mee aan deze 
actie om aandacht te vragen voor een beter 
klimaat. Al hun verzamelde groene voetstap-
pen worden tijdens de Kinderklimaattop in de-
cember aangeboden aan minister Cramer 
van milieu. In Deventer hebben de leerlingen 
van de Hovenschool hun voetstappen aan 
wethouder Berkelder van milieu aangeboden, 
tijdens de manifestatie van de autoloze zon-
dag op de Welle. Interesse om ook mee te 
doen aan de actoie? Volgend jaar is er weer 
de Week van de Vooruitgang, halverwege 
september!

Warme truien -
dag

Op vrijdag 12 februari vindt de landelijke War-
me Truiendag plaats, waarbij zoveel mogelijk 
scholen en bedrijven opgeroepen worden om die 
dag hun warme trui aan te trekken en de verwar-
ming een graadje lager te zetten. De actie draait 
al enige jaren, om aandacht te vragen voor kli-
maatverandering en de acties die je zelf kan on-
dernemen om klimaatverandering te verminde-
ren. In Deventer biedt De Ulebelt ondersteuning 
aan scholen die aan de actie mee willen doen. 
Genoeg aanknopingspunten om het thema ener-
gie in de lessen te gebruiken (koppel het bijvoor-
beeld aan een van de leskisten van De Ulebelt) 
en leuke acties met leerlingen te verzinnen, denk 
aan: wie breit de langste sjaal, klimaatlied zingen, 
modeshow met truien etc. Meld je school aan via 
de digitale NME-gids, www.ulebelt.nl/nmegids
Meer informatie ook op www.warmetruiendag.nl

Geslaagde workshop  Smaaklessen
Eind september kwamen van 9 Deventer 

scholen leerkrachten naar De Ulebelt voor een 
zeer smakelijk workshop Smaaklessen. In twee 
uur tijd liet de docente zien hoe de leskist Smaak-
lessen is opgezet, hoe deze te gebruiken is in de 
klas en welke leuke en onverwachte proefjes er 
te doen zijn met behulp van de kist. Verrassend 
was hoe je ogen soms je smaak bedriegen en dat 
rode ananassap soms helemaal niet te herken-
nen is als ananas. Wie de smaak te pakken heeft 
gekregen, kan voor meer info kijken op 
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www.smaaklessen.nl. Hier is ook de gratis 
leskist te bestellen, op voorwaarde dat een 
introductieworkshop wordt gevolgd. Bij vol-
doende belangstelling organiseert De Ulebelt 
in het voorjaar nog zo'n introductieworkshop 
in Deventer.

Kraak je smaak  
Nu nog te bestellen: in de materiaal-

zending 'Kraak je smaak' (verspreiding half 
januari 2010) worden diverse natuurlijke en 
kunstmatige smaak- en geurstoffen behan-
deld. In de uitwerking is als thema "voeding" 
gekozen. Zijdelings komen ook kleurstoffen 
aan de orde. De handleiding geeft ontwikke-
lingen aan van het gebruik van eerste smaak-

versterkers (kruiden, zout en peper. Tot de 
hedendaagse toevoegingen aangeduid met 
E-nummers, De zending bestaat uit: zout, sui-
ker, azijn, citroen, rode kool, rode biet. 
Reserveren kan nog in de maand oktober.

Boerderijlessen
Voor het lopende schooljaar hebben we 

alle aanvragen voor boerderijlessen weer 
kunnen honoreren! De klassen zijn inmiddels 
allemaal ingedeeld en hebben hierover be-
richt ontvangen. De Indeling voor de imker-
lessen volgt later in het jaar. Heeft uw klas 
belangstelling om alsnog mee te doen? 
Neem dan even contact met ons op om de 
mogelijkheden te bespreken! Bel met Maike 
Nelissen op De Ulebelt of stuur een mail

Terrein  Ulebelt
De meeste werkzaamheden voor de her-

inrichting van het Gooikerspark zijn afgerond 
en de contouren van het eigen terrein van De 
Ulebelt zijn duidelijk zichtbaar. Er wordt door 
de medewerkers hard gewerkt aan de invul-

ling van de thematuinen achter het hoofdgebouw 
en de aanleg van de nieuwe natuurspeelplaats 
voor de kleine kinderen start deze week. Het ter-
rein biedt met de nieuwe inrichting volop moge-
lijkheden voor buitenlessen, schoolreisjes voor 
klassen en excursies. De Ulebelt is nieuwe bui-
tenlessen aan het ontwikkelen, zoals vlinderles-
sen, herfsttochten etc. Interesse? Neem contact 
met ons op!

Nacht  van de Nacht
Dit jaar al voor de 5e keer vindt de Nacht van 

de Nacht plaats, deze keer op zaterdag 24 okto-
ber. De Ulebelt organiseert van 19 tot 22 uur een 
spannende nachttocht over haar terrein, voor 
kinderen en hun ouders. Onderweg komen de 
kinderen een aantal posten tegen, die meer ver-
tellen over de nacht, dieren van de nacht, nacht-
geluiden etc. Doel van de nacht van de Nacht is 
om de duisternis weer te beleven en het belang 
van de nacht, voor natuur, mens en milieu, te be-
nadrukken. De Ulebelt biedt daarom een span-
nende nachtbeleving aan! Voor het onderwijs is 
een lessenserie ontwikkeld, die gratis te downloa-
den is op de website

Durf je mee te doen? Even aanmelden van te 
voren. Kosten zijn 3 euro p.p.

Nieuw in aanbod
Vanuit een samenwerkingsproject over afval en 
afvalpreventie, binnen de Stedendriehoek, heeft 
De Ulebelt twee extra leskisten in haar aanbod 
kunnen opnemen: Pieter de Pier (groep 1-2) en 
Sarah's Wereld (groep 6-8). Pieter is een leuke 
leskist over afval en composteren, groente- en 
fruitafval, met als rode draad de sokpop Pieter de 
Pier. Sara is een wereldwijze meid van 11, die 
samen met de kinderen in de klas onderzoekt wat 
de verschillen in duurzaamheid zijn van hele da-
gelijkse producten, van voedsel tot speelgoed. 
Een goed aangeschreven leskoffer over de ecolo-
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gische voetafdruk en wat kinderen daar mee 
kunnen.

Daarnaast legt De Ulebelt de laatste 
hand aan de buitenles Vlinders, voor groep 5-
6, die leerkrachten met hun klas op het cen-
trum van De Ulebelt kunnen volgen in het 
voorjaar. De les wordt verzorgd door een me-
dewerker van De Ulebelt, waarbij het de be-
doeling is om de les voor een tweede jaar 
over te dragen aan de leerkracht. De les biedt 
aanknopingspunten om een vlinderles in de 
eigen schoolomgeving op te gaan zetten. 
Vanaf 1 december te boeken op de digitale 
nme-gids!
De materialenzending Vlinders, gepland voor 
1 juni 2010, heeft volledig vernieuwd lesmate-
riaal. De inschrijving is inmiddels gesloten 
voor groepen, leerkrachten die graag alsnog 
vlinderpakketjes willen bestellen, kunnen zelf 
via de Vlinderstichting de pakketten bestellen 
(als er nog voorraad is!), neem contact op 
met De Ulebelt als u via ons graag een vlin-
derkast en lesmateriaal wilt lenen!

Agenda
za 24 oktober 2009: Nacht van de Nacht
zo 20 december: Midwinterfeest bij De 
Ulebelt
vr 12 februari 2010: Warme Truiendag

Colofon
De Ulepost is een Nieuwsbrief over het aanbod 
natuur- en milieu-educatie (NME) van De Ule-
belt, 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-coördinato-
ren van de basisscholen in Deventer en daar-
naast naar geïnteresseerden. Aanmelden voor 
een abonnement kan via een mail aan de Coör-
dinator Educatie Maike Nelissen: m.nelis-
sen@ulebelt.nl of telefonisch.
Voor vragen over NME of lesmateriaal, kunt u 
contact opnemen met de educatiewerker, Maike 
Nelissen (tel 0570-653437).
De volgende Ulepost verschijnt in december.
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