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Ulepost 
Deze Ulepost staat bol van de activiteiten, bui-
ten vooral! Logisch want het buitenseizoen is 
nu echt van start gegaan. De eerste vlinders 
fladderen rond, paddentrek is van start gegaan 
en het weer nodigt uit om de jassen uit te gooi-
en (soms). Doe inspiratie op met deze activitei-
ten en laat je naar buiten lokken! 

 
De Ulebelt voelt zich gesteund! 
De maand maart was een spannende en hecti-
sche maand. Na de aankondiging van de bezui-
niging van een ton op de Kinderboerderij barst-
te een actiemaand los. Inzet was zoveel moge-
lijk maatschappelijke steun te verzamelen voor 
behoud van de kinderboerderij, gecombineerd 

met politieke lobby en 
ludieke acties. 
Het onderwijs van Deventer, kinderen, leer-
krachten en directies, lieten zich niet onbe-
tuigd: al snel stroomden de Groene Hand-
tekeningen binnen, net als ondersteuningsbrie-
ven richting gemeenteraad en allerhande acties 
door kinderen. Het was hartverwarmend! Zo 
sprak directeur Paschal Vliegen van de Wizard, 
mede namens de andere Vijfhoek-scholen (goed 
voor 200 leerlingen!) tijdens de politieke in-
spraakavond voor de raad, over het belang van 
het aanbod van De Ulebelt voor het curriculum 
van de scholen. Leerlingen bedachten alterna-
tieve bezuinigingstips voor de burgemeester, 
kwamen helpen met het verzamelen van hand-
tekeningen en leverden hun groene handen in 
alle soorten en maten aan.  
Ten overstaan van een grote groep kinderen, 
ouders, leerkrachten, peuterleidsters en buurt-
bewoners konden we op 27 maart meer dan 
11.500 steunbetuigingen aanbieden aan de bur-
gemeester, een aantal dat absoluut indruk heeft 
gemaakt in de raadszaal. Tijdens het richting-
gevende raadsdebat diezelfde avond, werd een 
motie van een raadsmeerderheid aangenomen, 
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die de ton bezuiniging van tafel veegde. We 
hopen dat dit stand houdt tot en met eind juni, 
als de definitieve beslissing gaat vallen. Voorlo-
pig sieren alle groene handen ons gebouw nog! 
De Ulebelt is ontzettend blij met alle steun die 
we de afgelopen tijd hebben ontvangen en die 
laat zien hoe mensen het werk, het aanbod en 
de plek Ulebelt weten te waarderen. Wij gaan 
met hernieuwde energie door met ons werk, 
samen met jullie. 
Nog eens foto’s terugkijken? Ga naar onze web-
site voor uitvoerige persberichten! 
Misschien wel een van de mooiste complimen-
ten;  van een juf: de kinderen hebben hier veel 
van geleerd. Zo leerden ze hoe democratie in 
de praktijk werkt en dat het helpt als je je 
mond open doet! 
 

Boomfeestdag geslaagd feest 
Ondanks de kou bruiste het van de activiteiten 
en plezier in buurtspeeltuin De Zandweerd, tij-
dens de Boomfeestdag van Deventer op 20 
maart. Maar liefst 100 kinderen, van de Adwai-
taschool en Montessori Oudaen hielpen door 
bomen en struiken te planten, de speeltuin veel 
groener en natuurlijker te maken.Ondertussen 
deden ze ook een educatief bomencircuit, met 
allerlei opdrachten om meer te weten te komen 
over bomen. Of voelen, want het stammendra-
genspel bleek een hilarisch succes: zo snel mo-
gelijk met je groepje boomstammen over een 
parcours sjouwen. 

 

Schooltuinen gestart 
Half april, en de eerste tuinlessen zijn geweest! 
Dit keer zijn er 170 schooltuintjes op ons ter-
rein, en hier komen 4 klassen schooltuinieren, 
plus kinderen van de dagbestedingsprojecten 
van De Ulebelt. Twee middenbouwgroepen van 
L’Ambiente, een groep 4 en een groep 7 van de 
Vijf-erschool zijn er helemaal klaar voor, vol 
enthousiasme meldden ze zich voor de eerste 
les. Traditiegetrouw is dat de les om je eigen 
tuintje even goed in te richten: laatste onkruid 

eruit, paadjes aanstampen. En dan: met tuin-
kers je voorletter zaaien en de eerste aardappe-
len de grond in! Sommige kinderen kunnen niet 
wachten tot ze resultaat zien! 
De tuinlessen worden deels door eigen leer-
krachten deels door Ulebelt-beheerder Stijn van 
Dijk verzorgd. In de klas zorgen de leerkrachten 
zelf voor voorbereidende en verdiepende les-
sen. Dit lespakket is speciaal op maat gemaakt 
voor het schooltuinproject op De Ulebelt. De 
tuinlessen lopen door tot de herfstvakantie, met 
uiteraard een zomerstop. 
De Stichting Schooltuinen Deventer is samen 
met De Ulebelt organisator achter de schooltui-
nen, en heeft een Twitter-account om te vol-
gen! Kijk eens op www.schooltuinendeventer.nl 
en kom vooral een keer kijken bij onze school-
tuintjes! 

 

Meer dan 500 kinderen beleven de 
Lente bij De Ulebelt 
Ondanks de langzame en aarzelende start van 
het lenteseizoen, komen dit voorjaar toch meer 
dan 500 kinderen naar De Ulebelt voor een Len-
tepad Kleuters of Lentekriebels voor groep 3-4. 
Zo’n lentetocht is prima te combineren met een 
kijkje nemen bij de lammetjes of het jongste 
kalf of gewoon lekker gaan spelen in de Takken-
bende of de bouwspeelplaats. Op zo’n groot 
terrein als dat van De Ulebelt zijn volop lente-
verschijnselen te ontdekken, in een ruime en 
groene ambiance. De formule van een doe-het-
zelfles; waarbij de leerkracht de les zelf bege-
leidt maar De Ulebelt alle materialen klaarzet 
en verzorgt, blijkt goed aan te slaan. Dit jaar 
hebben we daarom voor het eerst ook een tocht 
ontwikkeld voor groep 3-4. En behalve de grote 

http://www.ulebelt.nl/
http://www.ulebelt.nl/
http://www.schooltuinendeventer.nl/
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kinderen, komen er ook elk jaar peuters van de 
kinderdagverblijven van Sam&Ko op lente-
ontdekkingstocht! 

 
 

Expedities Uiterwaard 3e seizoen 
Eind april is het weer zo ver: de eerste klassen 
komen voor een Expeditie Uiterwaard naar de 
Ossenwaard. Al struinend door dit prachtige 
uiterwaardengebied leren ze meer over de na-
tuur, flora en fauna en over de maatregelen die 
genomen worden om meer ruimte aan de rivier 
te geven. Dit voorjaar is daar echt al wat van te 
zien. Er worden immers op dit moment volop 
graafwerkzaamheden uitgevoerd in de Ossen-
waard, ter voorbereiding op de nevengeulen die 
er straks gaan komen. Het actuele werk betreft 
het ruimen van (resten van) bommen. Voorals-
nog verwachten we dit seizoen nog alle Expedi-
ties uit te kunnen voeren in de Ossenwaard, 
zoals we dat de afgelopen 2 jaar al deden met 
meer dan 1.000 kinderen. Vanaf het najaar kan 
het zijn dat de echte graafwerkzaamheden voor 
de geplande nevengeulen gaan starten.  
In nauw overleg met Waterschap Groot Salland 
en beheerder IJssellandschap, zullen we bekij-
ken wat de beste plek gaat worden voor de Ex-
pedities, als we even niet meer in de Ossen-
waard terecht kunnen. Verder stroomopwaarts, 
bij de Hengfordenwaarden, Keizerswaarden en 
Stobbenweerd zijn de resultaten van het graaf-
werk al heel duidelijk te zien. 
Ook zin om een keer mee te doen met je klas? 
Meld je aan via de digitale NME-gids of rechts-
reeks bij Maike Nelissen om te reserveren. 

Sfeer proeven van een expeditie? Kijk dan eens 
op de website van De Ulebelt, daar staat een 
link naar een film waar een deel expeditie is 
opgenomen. 

 
 

 

Aanbod schooljaar 2013-14 
Het schooljaar is nog lang niet om, beter 
nog: het echte buitenseizoen is net gestart 
met volop buitenactiviteiten met je klas. 
Maar achter de schermen zijn we alweer vol-
op bezig om het aanbod voor het komende 
schooljaar goed op een rijtje te zetten. De 
planning is om eind mei bericht te sturen 
naar alle scholen met de gegevens voor het 
nieuwe schooljaar. Dat houdt in: per post 
ontvangen jullie eenmalig een gedrukt 
exemplaar van de Ulepost Special, met het 
nieuwe aanbod. Tevens zit hierbij de inlog-
kaart voor de digitale NME-gids, de praktijk 
leert immers dat scholen geregeld met De 
Ulebelt bellen omdat de inloggegevens niet 
te vinden zijn, een contactpersoon gewisseld 
is etc.  
Reserveringen voor het nieuwe schooljaar 
kunnen vanaf 2 juni geplaatst worden. 
 

mailto:m.nelissen@ulebelt.nl?subject=ik%20wil%20meer%20info%20over%20Expedities
http://www.ulebelt.nl/2013/01/14/ijsselclip-met-expeditie-uiterwaard/
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Ulebelt doet mee aan Geoweek 
In de week van 22-26 april is weer de landelijke 
Geoweek. Motto: Laat leerlingen in hun eigen 
omgeving kennismaken met de praktijk van geo! 
Bedrijven, organisaties en instellingen stellen 
hun deuren open, geven een gastles in de klas 
of organiseren een veldwerk op locatie. Voor 
hen een bijzondere promotiemogelijkheid. Voor 
leerlingen en docenten een unieke leerzame 
ervaring in en buiten de klas. De GeoWeek sluit 
vooral aan bij het vak aardrijkskunde en is be-
doeld voor leerlingen tussen de 10 en 15 jaar 
(groep 7 en 8 en de onderbouw VO) 
De Ulebelt heeft ook dit jaar weer de Expeditie 
Uiterwaard aangemeld via de Geoweek, en 2 
groepen van de Hovenschool komen hun Geo-
week-expeditie dus in de uiterwaard uitvoeren. 
De inschrijvingen voor de Geoweek zijn inmid-
dels gesloten. Ruim 3200 leerlingen gaan van 22 
t/m 26 april in Nederland op expeditie! 
Zie www.geoweek.nl 
 
 

Afvalscheiding op school 

 
 
Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk 
voor scholen om hun afval gescheiden aan te 
leveren. De gemeente, Circulus en De Ulebelt 
willen u deze mogelijkheid alsnog graag aanbie-
den. De huishoudens in Deventer kennen sinds 1 
januari 2013 Diftar, wat inhoudt dat het gaat 
lonen om zo min mogelijk restafval aan te bie-
den en dus zo goed mogelijk afval te scheiden 
en te voorkomen. De eerste evaluatiecijfers van 
de gemeente wijzen inmiddels al op een flinke 
afname van de aangeboden hoeveelheid restaf-
val door burgers. De Ulebelt ontwikkelt in op-
dracht van de gemeente Deventer en Circulus 
een educatieprogramma over afvalscheiding 
voor het basisonderwijs. Daarbij wordt het voor 
basisonderwijs mogelijk  om toch afval te schei-
den, zoals huishoudens dat ook doen. Maar hoe 
zet je zoiets op, voor de school? De Ulebelt wil 
binnenkort een aantal leerkrachten en conciër-
ges van scholen benaderen met een aantal vra-

gen over de afvalinzameling op scholen en mo-
gelijkheden die er liggen. Vindt u het leuk om 
hierover van gedachten te wisselen? Laat uw 
naam dan achter bij Estella Franssen van De 
Ulebelt, dit kan heel eenvoudig door een mail-
tje te sturen naar e.franssen@ulebelt.nl! 
 
 

Reminder Smaaklessenkist!  
De gratis Smaaklessenleskist is ondertussen ver-
nieuwd en is nog tot en met juni te bestellen 
door scholen! Maak kennis met het vernieuwde 
lesmateriaal van Smaaklessen. De nieuwe me-
thode bestaat uit één handleiding per groep, 
met hierin 5 lessen van maximaal een uur. Hier-
door zijn de lessen gemakkelijker in te passen in 
een projectweek en sluiten ze nog beter aan bij 
de wensen van leerkrachten.  
Vanaf september kunnen scholen alleen nog 
gebruik maken van Smaaklessen via de NME uit-
leenleskist óf door Smaaklessen te kopen via de 
webshop van het Voedingscentrum. De Ulebelt 
heeft in elk geval de vernieuwde Smaaklessen-
kist besteld en deze is vanaf september bij ons 
te leen. Ook voor BSO-locaties is een activitei-
tenmap beschikbaar over Smaaklessen. 
http://smaaklessen.kennisnet.nl/ 

 
 
Vlinders in de klas 
De materialenzending Vlinders in de klas komt 
rond 24 mei naar alle groepen die dit gereser-
veerd hebben. Via de digitale NME-gids zal daar 
ook nog een mail over verstuurd worden. Heel 
belangrijk bij deze zending is de verzorging van 
de vlinderpakketjes! De pakketjes (Koolwitjes) 
worden samengesteld door de Vlinderstichting 
en bestaan uit een klein petrischaaltje met een 
blaadje met daarop piepkleine oranje eitjes 
(snel over het hoofd te zien!) en een schaaltje 
met poppen. Zorg dat er bij binnenkomst al wat 
vers voedsel klaarligt: koolblaadje van biolo-
gische afkomst (het biologische is erg belangrijk 
vanwege residuen van bestrijdingsmiddelen!). In 
de bevestigingsmail zullen meer details staan 
over de verzorging. Met de pakketjes komen 
mee: handleiding met lessuggesties, vlinderbak, 

http://www.geoweek.nl/
mailto:e.franssen@ulebelt.nl?subject=ik%20wil%20wel%20meepraten%20over%20afvalinzameling%20op%20scholen
mailto:e.franssen@ulebelt.nl?subject=ik%20wil%20wel%20meepraten%20over%20afvalinzameling%20op%20scholen
http://smaaklessen.kennisnet.nl/


Ulepost april 2013; pag 5 

 

zoekkaart vlinders. Elk jaar weer een wonder-
baarlijk proces om zo’n eitje te zien transfor-
meren tot een rupsje nooit genoeg, die via een 
verstild stadium als pop na enige tijd de vleu-
gels uitslaat (en dan graag losgelaten wil wor-
den buiten!) Dit hele proces is in enkele weken 
te volgen. 
Het is niet meer mogelijk deze zending te be-
stellen voor dit schooljaar, hooguit op eigen 
initiatief via de landelijke Vlinderstichting. Dit 
zeer populaire product is vaak al aan het begin 
van het schooljaar voor de favoriete vlinderpe-
rioden (mei-juni) uitverkocht! 
Alvast veel plezier met vlinders in de klas!   

 
 
Ulebelt-tuin als buitenleslokaal 
Thematuinen, amfitheater, tuinreservaat vol 
biodiversiteit, duurzame kinderboerderij, 7 ha 
variatie in wei-tuin-bos-poel: alle ingrediënten 
voor een leuke buitenles! Dit kan zowel als doe-
het-zelfles, of onder begeleiding van een 
Ulebelt-medewerker. Kan voor alle groepen. 
Zin om dit eens uit te proberen? Neem contact 
op voor meer informatie over de mogelijkheden. 
Zo’n buitenles is prima te combineren met lek-
ker spelen op de speelplekken, picknicken etc 
of in de vorm van een aangekleed schoolreisje. 
Een paar voorbeelden: 

 Vlinderles in de tuin 

 Lesje granen incl zelf malen in de heemtuin 
met oude landbouwgewassen 

 Waterbeestjesonderzoek bij de kikkerpoel 

 Natuurbeleving en struinen over het terrein 

 Kruidenles in de kruidentuin, met bv thee of 
kruidenboter 

 Op safari naar wilde beestjes in de tuin 

 Ontdekkisten rondom de kinderboerderij 
Meer informatie bij Maike Nelissen. 

 
 

Start van Floating Flowers 
Het Kunstproject Floating Flowers, aan de Hol-
terkolk in de Rivierenwijk is van start gegaan. 
Donderdag 11 april kwamen de 2 groepen 5 van 
de Rivierenwijkschool samen met juf Eva en 
meester Jorn naar de kolk. In vijftien bijeen-

komsten, tot aan de herfstvakantie gaan de kin-
deren hier meer leren en ontdekken over natuur 
en kunst. Tegelijkertijd 
helpen zij kunstenares 
Lobke Meekes om de 
drijvende bloemenei-
landen in te zaaien, te 
wieden en te onder-
houden. De kinderen 
hadden er reuze veel 
zin in de eerste les. Vol 
aandacht richtten ze 
zich op het zo goed 
mogelijk intekenen van 
een plattegrond van het 
gebied, ter kennisma-
king met hun tijdelijke 
buitenleslocatie. Er was 
van alles te beleven ter 
plekke. Jammer genoeg 
vonden we geen buurt-
bewoner die ons nog 
kon vertellen hoe hij of 
zij vroeger in het 
zwembad van de Hol-
terkolk had gezwom-
men. Maar al rekenend 
kwamen de kinderen er 
ook achter dat dat wel al behoorlijk lang gele-
den was: ergens eind jaren 50 sloot het zwem-
bad. Zo’n zwembad spreekt wel tot de verbeel-
ding! 
Behalve de natuur lessen over allerlei natuurza-
ken in en om de kolk, gaan de kinderen ook on-
der begeleiding van kunstenaars activiteiten 
ondernemen. De Ulebelt heeft samen met de 
kunstenares het lesprogramma ontwikkeld. 
Ook hier is een twitteraccount te volgen: kijk 
eens op www.floatingflowers.nu 
 

Leerkrachten geven Ulebelt dikke 8  
De Ulebelt verzorgt al jaren een educatief aan-
bod voor basisscholen. Hierbij streven wij er-
naar om leerkrachten te ondersteunen bij hun 
natuuronderwijs en lesstofvervangend materiaal 
aan te bieden. Vroeg in het voorjaar hielden we 
een enquête onder alle basisscholen in Deven-
ter, om te peilen hoe tevreden leerkrachten 
zijn over het aanbod van De Ulebelt en waar 
nog wensen/ suggesties/ kritische opmerkingen 
liggen. 
We zijn blij met een respons van 24 scholen! 
Dat is 50% en levert ons weer belangrijke gege-
vens op om ons aanbod voortdurend bij te scha-
ven, te actualiseren. 
De gegevens zijn we nu aan het verwerken, en-
kele opvallende zaken kunnen w e alvast mee-
geven: 

mailto:m.nelissen@ulebelt.nl
http://www.floatingflowers.nu/
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 De Ulebelt krijgt een dikke acht als rapport-
cijfer (daar zijn we alvast blij mee!) 

 Meeste leerkrachten ervaren het aanbod als 
zeer gevarieerd, met name de buitenlessen 
krijgen veel lof. 

 Er is bij veel leerkrachten behoefte aan edu-
catief materiaal om in eigen buitenruimte om 
de school te kunnen gebruiken 

 

 
100 jarige Imkerij Deventer 
De Imkervereniging Deventer bestaat dit jaar 
100 jaar en dat is best bijzonder! De imkerij is 
een bijna uitstervend beroep, behalve in Deven-
ter waar een bloeiende vereniging actief is met 
relatief jonge leden!  Veel scholen hebben al 
eens kennis gemaakt met een imker, als zij voor 
een Honingles naar De Ulebelt kwamen. Want 
het geven van de populaire honinglessen (of 
bijenlessen) bij De Ulebelt ligt al jaren in des-
kundige handen van een groep enthousiaste im-
kers. Zij weten in anderhalf uur tijd de gehei-
men van een bijenvolk op boeiende wijze toe te 
lichten aan kinderen. Het spannendste moment 
is elke weer wanneer de kinderen in kleine 
groepjes, met een bijenkap op, even mogen 
gaan kijken in de bijenstal, onder de deksel van 
een bijenkast, om te zien of ze de koningin 
kunnen ontdekken. Als een soort slow-motion 
spookjes bewegen de kinderen zich dan voor-

zichtig door de tuin naar de bijenstal, zonder de 
bijen te verontrusten. Altijd weer een leuk ge-
zicht vanuit onze kantoorruimte! 
Ook dit jaar weer volop imkerlessen in de tuinen 
van De Ulebelt (volgeboekt). De imkers zullen 
zelf nog aandacht gaan vragen voor hun bijzon-
dere mijlpaal. De Ulebelt hoopt in elk geval nog 
vele jaren samen te mogen werken met de im-
kers! 

 
AGENDA 
 
April-juni Expeditie uiterwaard gr 7-8 
24 mei Materialenzending Vlinders in de klas 
Eind mei nieuwe aanbod schooljaar 2013-14 
naar school verstuurd 
26 mei in kader van landelijke Kinderboerderij-
weekend schapen scheren bij Ulebelt 
Tot 1 juni mogelijkheid voor gratis Smaakles-
senkist 
1 juni grote bijenmarkt ter gelegenheid van 
100 jaar Imkers Deventer, 11-16.30 uur Kerk-
plein Diepenveen. 

 

Colofon 
De Ulepost is een Nieuwsbrief over het aanbod 
natuur- en milieu-educatie (NME) van De 
Ulebelt, en verschijnt zes keer per jaar. De Ule-
post bevat actueel nieuws voor het onderwijs, 
tips, oproepen etc. Kopij vanuit de scholen is 
van harte welkom!  
De Nieuwsbrief gaat naar alle NME-
coördinatoren van de basisscholen in Deventer 
en daarnaast naar geïnteresseerden. Aanmelden 
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  de educatiewerker,  Mai-
ke Nelissen (tel 0570-653437). 
Stichting De Ulebelt; Maatmansweg 3, 7425 NC 
Deventer; tel 0570-653437 
www.ulebelt.nl 

 

Alle educatieve producten 
zijn te reserveren via de 
digitale NME-gids, te vin-

den via www.ulebelt.nl 

mailto:m.nelissen@ulebelt.nl
http://www.ulebelt.nl/
http://www.ulebelt.nl/educatie-en-projecten/nmegids/

