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ULE-POST  
Nieuwsbrief Natuur- en milieueducatie  
voor het Basisonderwijs in de gemeente Deventer; Uitgave van 
Stichting De Ulebelt schooljaar 2012/13 – nr 4 maart 2013  
 

Ulepost 

Deze Ulepost staat ongewild opeens in de aan-
dacht van de bezuinigingsplannen van de ge-
meente Deventer! Via de website van De 
Ulebelt zijn de laatste ontwikkelingen te vol-
gen. Deze Ulepost geeft ondanks deze onheil-
spellende berichten allerlei suggesties om dit 
voorjaar goed te beginnen met alle lentekrie-
bels die er spelen bij bomen, padden, kinderen, 
vogels en de natuur! Veel lenteplezier 

 
Help Kinderboerderij moet sluiten?! 
Als het aan het college van burgemeester en 
wethouders ligt, moet de kinderboerderij 
100.000 euro bezuinigen. Na de forse bezuini-
gingen van de afgelopen twee jaar (75.000 euro) 
betekent dit dat De Ulebelt daarmee terug is op 

het niveau van 2006. Dat 
wil zeggen voordat de 
gemeente opdracht gaf het centrum uit te brei-
den met een Kinderboerderij. 
Gevolgen van het bezuinigingsvoorstel zijn dra-
matisch. Het dierenbestand moet drastisch wor-
den verkleind, de boerderijlessen voor kinderen 
moeten worden geschrapt en ook de openings-
tijden moeten worden beperkt tot een beperkt 
aantal dagdelen. Dat kan resulteren in een die-
renbestand met alleen nog cavia’s, konijnen en 
kippen, zonder dierencontactweide. In het erg-
ste geval betekent het sluiting van de Kinder-
boerderij. 
Ook voor het onderwijs heeft dit gevolgen: 
boerderijlessen zijn niet meer mogelijk, imker-
lessen op het terrein worden geschrapt; en ken-
nismaking met de landbouwhuisdieren van Ne-
derland is onmogelijk als er geen koeien, geiten 
en schapen meer rondlopen op de kinderboerde-
rij.  
De Ulebelt roept haar achterban (bezoekers, 
buren, scholen, Vrienden, vrijwilligers, groot-
ouders en kinderen) op om hun stem te laten 
horen via de website, laat hier je steunbetui-
ging achter! Meer acties volgen! 
 

 
 

Boomfeestdag komt er aan 
Woensdag 20 maart is het weer zover: in heel 
het land gaan schoolkinderen bomen planten in 
het kader van de landelijke Boomfeestdag. Bin-
nen Deventer organiseert De Ulebelt altijd de 
plaatselijke Boomfeestdag in opdracht van de 
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gemeente Deventer. Dit doen we in samenwer-
king met de Bomenstichting, bijgestaan door 
IVN, Vogelwerkgroep, Deventer Groenbedrijf. 
Zodra de gemeente een plantlocatie heeft uit-
gezocht, nodigt De Ulebelt 1 of 2 scholen in de 
buurt uit om mee te doen met een feestelijk 
boomfeestprogramma. 
 

 
 
Dit jaar gaan we met bijna 100 kinderen van 
Adwaitaschool en Montessori Oudaen aan de 
slag bij de wijk- en buurtspeeltuin de Zand-
weerd. Hier is een actieve groep buurtbewoners 
bezig de bestaande speeltuin te vergroenen, en 
daar gaan we bij helpen. Door bomen en ver-
schillende bessendragende struiken aan te plan-
ten en door knotwilgen te poten, gaat speeltuin 
groene uitstraling krijgen. De eerste boom zal in 
aanwezigheid van wethouder Pierey geplant 
gaan worden. Verder gaan de kinderen allerlei 
boom-opdrachten uitvoeren, naast het planten. 
Klassen die ook graag aandacht willen besteden 
aan de Boomfeestdag, kunnen leuke lessugges-
ties vinden op de website van de Boomfeestdag. 
Hier onder meer een Bomenkrant te downloa-
den, die de Nationale Boomfeestdagcommissie 
verstuurd heeft 
naar alle scholen in 
Nederland, met 
daarin alle moge-
lijkheden vermeld. 
Bij De Ulebelt zijn 
ook leskisten te 
leen rondom het 
thema bomen, kijk 
hiervoor in de digi-
tale NME-gids! 
 
 

Paddentrek 
Zodra eind februari- begin maart de tempera-
tuur oploopt en er wat vochtige, regenachtige 
avonden zijn, komt er een fascinerend ver-

schijnsel op gang: de paddentrek. Kikkers en 
padden trekken vanuit hun overwinteringsplek 
naar de voorjaarsterreintjes waar ze paren. Ze 
laten zich niet tegenhouden door kruisende (au-
to-)wegen, waardoor er geregeld slachtoffers 
vallen.  
Op veel plaatsen in Nederland zijn groepen 
vrijwilligers actief om de paddentrek zo goed 
mogelijk te begeleiden. Door het plaatsen van 
schermen, opvangemmers en overzetploegen, 
kunnen zo veel padden en kikkers veilig hun 
gebied bereiken. Binnen Deventer is alle infor-
matie over de paddentrek te vinden bij de Am-
fibieëngroep van IVN Deventer. Ook al houdt de 
paddentrek zich niet aan schooltijden (in de 
schemering immers) is het wel een bijzonder 
moment om mee te maken voor leerlingen. Op 
internet is een prima lesbrief over de padden-
trek te vinden, gemaakt door het Amsterdams 
NME-centrum; klik:  lesbrief over de paddentrek 

 
 
 

Schooltuinen 
Het derde schooltuinjaar op het erf van De 
Ulebelt gaat in! Zowel kinderen van de Vijf-er 
als van l’Ambiente Andriessenplein komen dit 
jaar weer de schooltuinen bewerken. Vanaf 
april zullen zij wekelijks voor een tuinles ko-
men, ondersteund vanuit De Ulebelt. 
Dit schooltuinenproject draait succesvol, mede 
dankzij de enorme inzet van de Stichting 
Schooltuinen Deventer, aanjagers van dit pro-
ject dat in 2009 werd opgezet in kader van de 
Wijkaanpak. 
Terwijl op allerlei plekken in Nederland stevig 
bezuinigd wordt op schooltuinen, lukt het tot nu 
toe nog steeds om de schooltuintjes draaiende 
te houden. Met de hulp van ouders vanuit de 
scholen en vrijwilligers vanuit De Ulebelt, we-
ten we de roosters steeds weer rond te breien 
(en de grond min of meer onkruidvrij te hou-
den). Kom eens kijken bij de schooltuinen, om 
met eigen ogen te zien hoe kinderen genieten 
en leren van hun eigen groenten telen. 

http://www.boomfeestdag.nl/
http://www.ulebelt.nl/educatie/nmegids/
http://www.ulebelt.nl/educatie/nmegids/
http://www.paddentrekdeventer.nl/
http://www.paddentrekdeventer.nl/
http://www.padden.nu/Lesbrief/tabid/190/Default.aspx
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Zelf ook aan de slag gaan met eigen groenten 
telen? Begin eens met een vierkante metertuin! 
Neem contact op met ons om de mogelijkheden 
te bespreken, we hebben handige suggesties en 
zaaischema’s voor zo’n klein tuintje, lukt altijd! 

 
 
 

Lentepaden voor groep 1-4 
De lente komt eraan! 
Dat begint te kriebe-
len en kinderen wil-
len  weer naar bui-
ten! Om de lente 
extra te beleven, 
heeft De Ulebelt 
twee lentepaden 
ontwikkeld voor 
kleuters en voor 
groepen 3-4. Dit zijn 
doe-het-zelf-paden, 
waarbij De Ulebelt 
de materialen klaar 
zet en de leerkracht verder zelf de les verzorgt. 
Een handleiding komt van te voren naar de klas 
toe. Data gaan altijd in overleg. Gemiddeld 
duurt een lentepad zo’n 1-1,5 uur, en het pad is 
prima te combineren met spelen op de natuur-
speelplekken en even bij de dieren kijken. Ze-
ker dit voorjaar zijn er natuurlijk weer volop 
jonge dieren te zien! 

 
 

Expedities Uiterwaard 
Er zijn al ruim 1.000 leerlingen mee geweest op 
Expeditie Uiterwaard, de struinexcursie voor 
groep 7-8 in de Ossenwaard. Ook dit voorjaar 
gaan er weer klassen op pad. Ook zin om een 
keer mee te doen met je klas? Meld je aan via 
de digitale NME-gids of rechtsreeks bij Maike 
Nelissen om te reserveren. 
Tijdens een expeditie gaan de kinderen bele-
vend en ontdekkend leren over alles in en om 
de uiterwaarden en over het belang van meer 
ruimte voor de rivier. De werkzaamheden rond-
om Ruimte voor de Rivierproject beginnen 
steeds zichtbaarder te worden. Het graafwerk 
aan de noordzijde bij de Hengfordenwaarden en 
Munnikenhank is indrukwekkend om te zien. Het 
voorjaar zijn bommenopruimers bezig enkele 
oude bommen onschadelijk te maken op de 
plekken waar de nevengeulen gegraven gaan 
worden. Al met al een project dat het aanzicht 
van de IJssel rondom Deventer flink zal veran-
deren, dat maakt het ook zo interessant om met 
je klas mee te maken! Sfeer proeven van  en 
expeditie? Kijk dan eens op de website van De 
Ulebelt, daar staat een link naar een film waar 
een deel expeditie is opgenomen. 
 

 
 

Meten =weten 
In het kader van een uitgebreid overzicht aan 
educatieve mogelijkheden rondom het thema 
energie, duurzame energie en zonnepanelen, 
heeft De Ulebelt een korte lesbrief “Me-
ten=weten” ontwikkeld, te gebruiken als op-
warmer voor een energieproject, of als handig 
aanknopingspunt om de standen van de ener-
giemeter bij te gaan houden. Immers, vrijwel 
alle schoolgebouwen in Deventer hebben inmid-
dels zonnepanelen op hun dak liggen. Dat bete-
kent ook dat er ergens in de school een info-
paneel (zie foto) is geplaatst, vaak op een goed 
zichtbare plek, waar de opbrengsten op vermeld 
staan. De dagopbrengst en de totale opbreng-

mailto:m.nelissen@ulebelt.nl?subject=ik%20wil%20meer%20info%20over%20Expedities
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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sten staan hierop, evenals de hoeveelheid ver-
meden CO2-uitstoot. De lesbrief is te downloa-
den vanaf de website van De Ulebelt.  

 
 
Smaaklessen compleet vernieuwd  
De Smaaklessenkist is al vaker aan bod gekomen 
in de Ulepost. Veel scholen in Deventer hebben 
inmiddels een eigen exemplaar van deze smake-
lijk leskist op school. De gratis leskist is onder-
tussen vernieuwd en is nog tot en met juni te 
bestellen door scholen!  

Maak kennis met het vernieuwde lesmateriaal 
van Smaaklessen. De nieuwe methode bestaat 
uit één handleiding per groep, met hierin 5 les-
sen van maximaal een uur. Hierdoor zijn de les-
sen gemakkelijker in te passen in een project-
week en sluiten ze nog beter aan bij de wensen 
van leerkrachten.  
De lessen zijn onderverdeeld in de thema's 
smaak, gezond eten, voedselproductie, consu-
mentenvaardigheden en samen koken.  
Bij elke Smaakles hoort een opdracht op het 
digibord, zoals een filmpje, illustratie of spel. 
Smaken de lessen naar meer? Dan kan de leer-
kracht in het online Inspiratieboek op zoek naar 
allerlei extra lessuggesties. Tot en met juni 
2013 kunnen leerkrachten ook een eigen leskist 
aanvragen via www.smaaklessen.nl. Na inschrij-
ving volgt de leerkracht een workshop waarbij 
hij/zij kosteloos de Smaakleskist ontvangt. Deze 
leskist bevat lerarenhandleidingen, lang houd-
bare levensmiddelen en materialen voor de 
proefjes zoals bakjes en lepeltjes.  

 
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 actvitei-
tenmap beschikbaar over Smaaklessen. 
http://smaaklessen.kennisnet.nl/ 

 
Floating Flowers 
In de Rivierenwijk start dit voorjaar een bijzon-
der project, Floating Flowers, onder leiding van 
kunstenares Lobke Meekes (o.a. bekend van het 
project Oer-soep).  De Ulebelt verzorgt een 
educatief onderdeel binnen dit project. Floating 
Flowers is tot stand gekomen binnen het pro-
gramma Kunst in mijn Buurt van Bureau Kunst-
circuit. In het kader van het Sociaal Programma 
Rivierenwijk en door samenwerking met bewo-
ners uit de Rivierenwijk te Deventer. 
In de Holterkolk, voormalig zwembad in de wijk, 
komen kleine eilandjes waarop bloemrijke tuin-
tjes worden aangelegd. De Rivierenwijkschool 
reageerde enthousiast op de vraag van de kun-
stenares om te participeren in het project. Dat 
heeft geresulteerd in een opzet van 12-15 bui-
tenlessen, waarbij groep 5 van de school een 
gevarieerd programma gaat doen tijdens school-
tijd, in de buurt van de Holterkolk. Tijdens de 
buitenlessen gaan ze aan de slag met onderwer-
pen die een link naar natuur en een link naar 
kunst hebben. De Ulebelt heeft deze buitenles-
sen samen met de kunstenares ontwikkeld. Hou 
de website in de gaten om te zien hoe het pro-
ject vordert of ga eens kijken op 
www.floatingflowers.nu 

 
 

Vragenlijsten voor leerkrachten 
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. We zijn benieuwd hoe leerkrach-
ten hier tegen aan kijkt en of er wellicht speci-
fieke vragen, wensen of opmerkingen zijn. De 
vragenlijst is inmiddels verstuurd per mail. We 

http://www.ulebelt.nl/educatie/zonnestroom-project/
http://smaaklessen.kennisnet.nl/
http://www.floatingflowers.nu/
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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 

hopen dat u de tijd heeft om deze vóór 5 maart 
in te vullen. 
Heeft u behoefte aan een uitgebreidere toelich-
ting van het aanbod? We komen graag een keer 
langs op school, dat kan vaneen korte presenta-
tie tijdens een teamoverleg tot een langere 
workshop over alle mogelijkheden in en om de 
klas. Bedankt voor uw tijd! 

 
Natuuroudercursus 
Binnen Deventer hebben bijna 20 scholen actie-
ve natuurouders binnen hun gelederen. Natuur-
ouders, opgeleid door IVN Deventer, helpen 
leerkrachten met het praktische veldwerk om 
de school. Natuurouders hebben 4 veldwerkpro-
jecten voor het basisonderwijs die zij begelei-
den: Kabouterpad voor 1-2; Speuren naar sporen 
voor groep 3-4; Water- en bodemdiertjes voor 
groep 5-6 en uiterwaarden voor groep 7-8. Dit 
laatste veldwerkproject is inmiddels vervangen 
door de Expeditie Uiterwaard. 

 
Het IVN Deventer, lokale vrijwilligersgroep or-
ganiseert dit voorjaar weer de cursus Natuurou-
ders: op de volgende woensdagavonden bij De 
Ulebelt: 
20 en 27 maart en 10 en 17 april 

Kent u binnen uw school ook ouders die dit leuk 
zouden vinden? Geef dit bericht dan aan ze door 
en laat ze contact opnemen met IVN Deventer, 
contactpersoon Carla Slange 
 
 

Lente-webcam vanaf 1 maart  
Net als de afgelopen twee jaar heeft de Vogel-
bescherming weer webcams geïnstalleerd bij 
vogelsoorten. Zo is prachtig te volgen hoe de 
vogels nesten bouwen, paren, eieren leggen en 
hu jongen groot brengen. Nog een paar dagen 
geduld: vanaf 1 maart weer online op internet! 

 
 

AGENDA 
 
1 maart start van www.beleefdelente.nl - web-
cam 
Uiterlijk 5 maart invullen vragenlijsten 
Ulebelt 
half maart Materialenzending Vierkante meter-
tuin 
20 maart Boomfeestdag Thema ‘Bomen maken 
gezond’ 
20 en 27 maart en 10 en 17 april cursus Na-
tuurouders; bij De Ulebelt 
Maart-april: Lentepad kleuters en Lentekriebels 
groep 3-4 
1 april Jonge Dierenfeest bij De Ulebelt (2e 
Paasdag) 
April-juni Expeditie uiterwaard gr 7-8 
24 mei Materialenzending Vlinders in de klas 
Tot 1 juni mogelijkheid voor gratis Smaakles-
senkist 

 

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

