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Doe mee met Warme truiendag!!!
Op vrijdag 12 februari vindt de landelijke 
Warme Truiendag plaats, waarbij zoveel 
mogelijk scholen en bedrijven opgeroepen 
worden om die dag hun warme trui aan te 
trekken en de verwarming een graadje lager 
te zetten. De actie draait al enige jaren, om 
aandacht te vragen voor klimaatverandering 
en de acties die je zelf kan ondernemen om 
klimaatverandering te verminderen. 

In Deventer biedt De Ulebelt onder-
steuning aan scholen die aan de actie mee 
willen doen. Hierbij is een klein activitei-
tenboekje beschikbaar voor de scholen met 
volop lessuggesties. Genoeg aanknopings-
punten om het thema energie in de lessen 
te gebruiken (koppel het bijvoorbeeld aan 
een van de leskisten van De Ulebelt) en leu-
ke 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

Oproep: De Ulebelt roept scholen op om 
mee te doen en een digitale foto in te stu-
ren van een klas of plein vol kinderen met 
warme truien! De mooiste drie foto’s ver-
dienen een plek in de volgende Nieuwsbrief 
van De Ulebelt. 
Meer informatie ook op www.warmetruien-
dag.nl

Kleuters in de lente
In het voorjaar biedt De Ulebelt een nieuwe 
kleuteractiviteit aan: een lentetocht (duur 1 
uur max) over het terrein van De Ulebelt. In 
verhalende vorm de lenteverschijnselen 
beleven met kleuters, en na afloop lekker 
spelen op de speelplekken. De lentetocht is 
ontwikkeld voor het nieuw ingerichte 
terrein van De Ulebelt.  De Ulebelt is op 
zoek naar 2-3 kleuterklassen, die de tocht 
dit jaar willen uitproberen onder 
begeleiding van de educatief medewerker. 
Wie meldt zich aan? Eind maart of begin 
april, tijden in overleg. Neem voor 
aanmelding contact op met Maike Nelissen!
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Allereerst....
De medewerkers van De Ulebelt wen-

sen u een heel goed, groen, positief en 
speels 2010 toe! 

Graag verwelkomen wij u met uw klas 
op ons heringerichte terrein!

http://www.warmetruiendag.nl/
http://www.warmetruiendag.nl/


Nieuwe terrein Ulebelt
Het Gooikerspark, waarbinnen De Ulebelt 
ligt, is op 21 november officieel geopend. 
De herinrichting heeft ruim een half jaar ge-
kost en daarbij is ook het terrein van De 
Ulebelt zelf, het erf, de dierenweiden, de 
thematuinen en de speelplekken, flink op 
de schop gegaan. Maar we zijn trots op het 
eindresultaat! De contouren van de nieuwe 
inrichting zijn duidelijk zichtbaar, de mees-
te thematuinen zijn alweer ingericht en de 
nieuwe natuurspeelplaats voor de jonge kin-
deren tot 8 jaar begint zijn definitieve vor-
men aan te nemen. De nieuwe en verbrede 
kikkerpoel belooft een spannende water-
ontdekplek te gaan worden voor het onder-
zoeken van waterbeestjes. Het terrein gaat 
nu nog veel beter dan voorheen mogelijkhe-
den beiden voor educatieve activiteiten en 
binnen De Ulebelt wordt ook hard gewerkt 
om deze op te zetten. Naast het nieuwe 
lentepad voor kleuters (zie elders in deze 
Nieuwsbrief) komt er o.a. een verzorgde 
buitenles vlinders voor groep 5-6 en een 
beestjes-onderzoekhoek. Leerkrachten die 
inspiratie zoeken voor veldwerkactiviteiten, 
zijn van harte welkom met hun klas. Een 
buitenles bij De Ulebelt is prima te combi-
neren met  lekker spelen in de speelplaat-
sen, bij de dieren van de kinderboerderij 
kijken of een lekkere wandeling door het 
park maken.

Workshop veldwerk leerkrachten
Op woensdag 21 april, van 14-16 uur, orga-
niseert De Ulebelt haar halfjaarlijkse the-
mamiddag voor leerkrachten. Deze middag 
staat in het teken van veldwerkactiviteiten: 
wat kun je doen aan eenvoudige, succesvol-
le veldwerkactiviteiten in je eigen 
schoolomgeving. Een praktische middag met 
veel zelf doen. De workshop vindt plaats bij 
De Ulebelt, met een terrein dat volop mo-
gelijkheden biedt voor veldwerkactiviteiten. 
Noteer de datum alvast! Meer informatie 
volgt later.

Natuurouders
Zo’n 17 scholen in Deventer hebben Natuur-
ouders: ouders of andere betrokkenen bij de 
school, die de leerlingen tijdens de lessen in 
het veld kunnen begeleiden. Zij hebben een 
korte, praktische en vooral leuke cursus van 
het IVN gevolgd over alle aspecten van de 
veldwerklessen. De cursus bestaat uit 4 
avonden (18, 25 maart, 8, 15 april) en een 
praktijkochtend.
Waarom zijn Natuurouders een goede aan-
vulling voor de school?
- zij kunnen in overleg en in samenwerking 
met de leerkracht zelf projecten begeleiden
- de school kan zelf bepalen wanneer ze een 
project wil uitvoeren
- de leerlingen krijgen de kans de natuur 
buiten te beleven.
De veldwerkprojecten van het IVN (voor alle 
groepen) zijn alleen te boeken voor een 
school, als de school beschikt over natuur-
ouders. Kent u ouders op uw school die hier-
voor interesse hebben? Breng deze cursus 
onder hun aandacht!
Voor meer informatie , kunt u contact opne-
men met IVN Werkgroep Jeugd, Carla Slan-
ge: (0570) 654953

Nieuw projecten en De Ulebelt
De educatiewerkers van De Ulebelt zijn be-
trokken bij verschillende projecten, gericht 
op basisonderwijs. Het project Energieke 
scholen gaat draaien bij drie Deventer scho-
len, en richt zich op energiebesparing en 
een gezond binnenklimaat op school. Het 
educatieve project gaat tegelijk lopen met 
een traject van besparingsmaatregelen in 



de schoolgebouwen. Scholen die ook inte-
resse hebben in het educatietraject; kunnen 
contact opnemen met De Ulebelt.
In het Gelderse samenwerkingsverband van 
NME-centra, waarbinnen De Ulebelt partici-
peert, start dit voorjaar het project '101 
Groene Klaslokalen', waarbij gestreefd 
wordt naar goede educatieve activiteiten 
(breder dan alleen natuuronderwijs, maar 
ook taal en rekenen!) in de schoolomgeving.
Ook in Gelders verband zal een project over 
natuur en milieu in de kinderopvang (zowel 
kinderdagverblijven als buitenschoolse op-
vang) starten. 
In nauwe samenhang met de natuurspeel-
plaats De Jungle in de Rivierenwijk in De-
venter, gaat De Ulebelt in samenspraak met 
de beide scholen in de wijk, educatieve ac-
tiviteiten ontwikkelen waarmee leerkrach-
ten en kinderen naar buiten kunnen.

Tenslotte is De Ulebelt ook betrokken als 
procesbegeleider bij de nieuw te realiseren 
natuurspeelplaats in de wijk Borgele, waar 
een taakgroep van enthousiaste buurtbewo-
ners een plan aan het maken is voor een na-
tuurspeelplek op het middenterrein achter 
buurthuis De Schalm. Zo'n 100 kinderen van 

beide buurtscholen hebben eind november 
vol overgave maquettes met zand, takken 
en bloemen gebouwd om hun ideeën rond-
om natuurlijk spelen verder vorm te geven. 
De maquettes hebben de ontwerpster Anne-
ke Rodenburg input en inspiratie gegeven 
voor het ontwerp van de speelplek. Realisa-
tie van de plek is hopelijk deze zomer.
Tenslotte is De Ulebelt actief betrokken bij 
(wederom een buurtinitiatief) van zeer en-
thousiaste natuurouders van l'Ambiente-
school om een schooltuinproject bij De Ule-
belt verder uit te werken. De uitvoering 
heeft nog wat voeten in aarde, maar we ho-
pen dat dit voorjaar toch de eerste stappen 
in de schooltuin gezet gaan worden. Als het 
plan aanslaat, biedt dat ook ruimte voor an-
dere scholen.
Deze korte opsomming laat wel zien op wel-
ke terreinen De Ulebelt in te schakelen is 
als partner, meedenker, aanjager of des-
kundige. Heeft u vragen of verzoeken om 
educatieve ondersteuning van lesactivitei-
ten in de klas of school? Neem contact op 
met het educatieteam, Maike Nelissen.

Agenda
12 februari Warme Truiendag
17 maart Boomfeestdag
5 april Jonge Dierenfeest De Ulebelt
21 april Workshop veldwerk leerkrachten bij 
De Ulebelt; incl. rondleiding terrein

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 de Coördinator Edu-
catie Maike Nelissen: m.nelissen@ulebelt.nl of 
telefonisch.
Voor vragen over NME of lesmateriaal, kunt u 
contact opnemen met de educatiewerker bij De 
Ulebelt; Maike Nelissen (tel 0570-653437). De 
volgende Ulepost verschijnt februari 2010.
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