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Ulepost 
Deze Ulepost heeft een hoog “flierefluitgehal-
te”: er is veel te melden over vogels, in de tuin 
en vanuit het klaslokaal! En van vogels ga je 
automatisch ook naar bomen kijken, 
bomen op schoolpleinen en groene of 
gezonde schoolpleinen, om lekker 
veel te bewegen en te spelen. Doe 
inspiratie op met deze activiteiten 
en laat je naar buiten lokken! En 
uiteraard zijn er ook berichten over 
de meer milieu-gerelateerde onder-
werpen: het succesvolle afvalschei-
dingsproject voor scholen bijvoor-
beeld.  

 
 

Afvalscheiding op school: Cleanwise 
In 2013 is in de gemeente Diftar ingevoerd, 
waarmee burgers geld kunnen besparen als ze 
hun afval goed scheiden. In opdracht van Circu-
lus/Berkel heeft De Ulebelt een educatiepro-
gramma ontwikkeld over afvalscheiding voor het 
basisonderwijs. Waarom zouden we afval schei-
den, welke materialen kun je dan scheiden en 
hoe doe je dat? Het programma houdt een keu-
zemenu in voor verschillende klassen, met een 
Afvalscheidingsspel, een kringgesprek rond de 
Achtergelaten Vuilniszak, waardendiscussies en 
een afval-analyse.  

Nu komt daar een pri-
meur bij: de scholen mo-
gen hun eigen afval, mits dat goed gescheiden 
is, ook meegeven met de huishoudelijke inza-

meling. Dat maakt het educatie-
programma natuurlijk véél ster-
ker, als het op school zelf ook 
gebeurt! De Ulebelt begeleidt de 
scholen bij de invoering van afval-
scheiding. De leerlingen die aan 
het educatieprogramma meedoen, 
geven voorlichting over dit on-
derwerp aan de overige klassen en 
de ouders. Wat blijkt: dit populai-
re educatieprogramma telt maar 

liefst 27 deelnemende scholen!  Scholen gaan 
immers fors besparen op hun uitgaven, grote 
hoeveelheden waardevolle grondstoffen ver-
dwijnen niet meer in de verbrandingsoven en 
leerlingen snappen theorie en praktijk van af-
valscheiding. Dat kan een vanzelfsprekendheid 
worden,  net als tandenpoetsen. 

 
 
Meer info over het project is ook te vinden op 
de website van Circulus.  
Voor kinderen is er ook een speciale website 
opgezet met info, weetjes en spelletjes over 
afval. Op maandag 4 november vond de feeste-
lijke aftrap plaats van dit afvalproject, op de 
Cees Wilkeshuisschool, met onder andere wet-
houder Jos Pierey, die wel eens van de kinderen 
wilde weten wat zij konden vertellen over af-
val.  
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Vogels in de winter (groep 1-4) 
Materiaalzending vogels in de winter; zoeken, zien en 
zorgen:  Verwonderd kijken naar vogels rond de 
school in de winter. 

De kinderen van de onderbouw (gr 1-4) gaan 
wintervogels herkennen, onderzoeken en ver-
zorgen. Deze zending met materialen en een 
handleiding biedt de mogelijkheid om gericht 
aandacht te besteden aan vogels die er in de 
winter rond de school te vinden zijn. Het pro-
gramma sluit aan bij de winterthema's van ver-
schillende methodes. 

 
Doel van deze zending is: Kinderen leren win-
tervogels waarnemen, verzorgen, onderzoeken 
en waarderen. Thema’s die aan bod komen zijn 
dieren; biodiversiteit en natuur. Relevante ont-
wikkelgebieden: zorg en verantwoordelijkheid; 
waarnemen en onderzoeken, waarderen 
Het pakket wordt vlak voor de kerst geleverd, 
zodat lessen in januari starten. Scholen kunnen 
nog tot eind november inschrijven.  
 

Inhoud van de zending bestaat uit: handleiding; 
vogelvoer; voersilo om buiten aan het raam te 
hangen; verschillende soorten vogelvoer; raam-
stickers; beloningsplaatjes; knip- en kleurplaten 
en wandplaat. 
Schrijf je nog in: tot en met 27-11! 
 

Vogels spotten (groep 5-8) 
Voor de groepen 5 t/m 8 is er nog veel meer te 
ontdekken aan vogels: bij De Ulebelt is een su-
per leuke buitenles over Vogels spotten ontwik-
keld. Deze doe-het-zelf-les is het gehele voor-
jaar uit te voeren, data in overleg. De les be-
staat uit een voorbereidende activiteit in de 
klas. Daarna komt de groep naar De Ulebelt, om 
ter plekke meer te zien en te beleven aan vo-
gels. Bijvoorbeeld: hoe wonen ze, wat eten ze, 
waar zouden ze het prettig vinden, welke vogels 
kun je hier zien, horen, verwachten? 
De Ulebelt zorgt dat alle materialen klaar staan 
voor de buitenles, de leerkracht begeleidt zelf 
de groep. Een handleiding gaat van te voren 
naar school. 
De les is uiteraard goed te combineren met nog 
even lekker buiten spelen op één van de natuur-
speelplekken bij De Ulebelt. 
Aanmelden kan via de digitale NME-gids, geef 
meteen een voorkeursperiode op! 
 

Herfst bij De Ulebelt

 
Maar liefst meer dan 500 kinderen kwamen deze 
herfst weer naar De Ulebelt voor een Herfstpad, 
doe-het-zelf-les met natuurbeleving over de 
herfst. Dit jaar ook een aantal groepen 3-4, die 
kwamen Speuren naar Herfstkleuren. Een paar 
keer moest een tocht verzet vanwege het al te 
herfstige weer (de zware storm of stortbuien). 
Leuk was dat de kinderen veel konden ontdek-
ken. Het bosje boven op de enk blijkt een goede 
plek om paddenstoelen te bekijken en er is zelfs 
een eekhoorntje gesignaleerd, de eerste in de 
geschiedenis van De Ulebelt, voor zover wij we-
ten. Haast spelenderwijs ontdekken kinderen zo 

http://www.afvalvrij.nl/cleanwise/
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allerlei eigenschappen van de herfst, variërend 
van vallende blaadjes, tot voedsel voor dieren, 
paddenstoelen en spinnenwebben. Met wat pas-
sen en meten en handige wisseltijden, kunnen 
3-4 groepen op één ochtend het herfstpad lo-
pen, leuk als je met de collega-klassen wilt ko-
men. Er kunnen maximaal 10 groepjes (van 4-5 
kids) tegelijk opdrachten doen; het pad duurt 
ongeveer een uur. De lentepaden hebben een 
vergelijkbare opzet. 

 

 
 

Tuinvogeltelling voor scholen 
Onderdeel van de materialenzending Vogels in 
de winter , maar zeker ook zelfstandig uit te 
voeren, is de optie om mee te doen aan de lan-
delijke Tuinvogeltelling. Deze telling vindt al 
jaren plaats in januari en sinds vorig jaar is er 
ook de mogelijkheid om als school of klas mee 
te doen. 

 
Op de website van de Vogelbescherming is hier 
alle info over te vinden, zoals bijvoorbeeld les-

materiaal, veel beeldmateriaal en vogelgeluiden 
bij de 25 meest voorkomende tuinvogels. Een 
laagdrempelige en leuke manier om kinderen te 
betrekken bij de natuur in de directe omgeving! 

 
 

Boomfeestdag 2014 
Zoals elk jaar is er in maart de landelijke Boom-
feestdag, die in veel gemeenten gevierd wordt 
door met schoolkinderen bomen te planten. De 
Ulebelt organiseert elk jaar in opdracht van de 
gemeente een leuk en educatief bomenpro-
gramma op de plantlocatie, met 2 scholen uit 
de buurt. Voor Deventer is de plantlocatie nu 
nog niet bekend. De Boomfeestdag 2014 valt dit 
jaar op 12 maart en heeft als thema meegekre-
gen: Kiezen voor Bomen (een week later zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen!) 

 
Ook zonder plantlocatie is het leuk om die dag 
aandacht aan Boomfeestdag te geven en het 
thema Boom die dag centraal te stellen. De 
Ulebelt stuurt na de kerstvakantie een  kort 
overzicht met de leukste lessuggesties die hier-
over te vinden zijn. Enkele leskisten zijn speci-
fiek gericht op bos en bomen, deze zijn uiter-
aard ook nu al te reserveren via de digitale 
NME-gids. Denk aan: Bomen, Een boom is meer 
dan er staat, Verhalen in Bomenland en Natuur 
om de school. 

 
 

www.onsgroeneschoolplein.nl 
In Zuid-Holland draait al enige jaren een suc-
cesvol traject om schoolpleinen te vergroenen. 
Het Fonds1818 speelt hier een belangrijke rol in 
met financiële ondersteuning. Ondertussen is er 
ook een zeer bruikbare website ontwikkeld, 
voor scholen met groene(re) schoolpleinen, 
waarbij allerlei educatief materiaal is verza-
meld, zowel voor gebruik in de klas als op het 
plein zelf. Na eenmalige registratie, kunnen 
leerkrachten hier vrijelijk gebruik van maken, 
ook de scholen buiten Zuid-Holland! 

http://www.tuinvogeltelling.nl/scholen/
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Een echte aanrader voor leerkrachten die groe-
ne inspiratie zoeken! 
Kijk hier: Groene schoolplein 
 

Schoolpleinboom 
(bericht vanuit de Bomenstichting Deventer) 
In samenwerking met Deventer scholen, ouders, 
gemeente en De Ulebelt, wil de Deventer Bo-
menstichting scholen ondersteunen bij de in-
richting of herinrichting van schoolpleinen met 
speciale aandacht voor nut en functie van bo-
men in een stedelijke omgeving.  
Wat kan de Bomenstichting betekenen: 
• Een financiële bijdrage leveren en/of regelen 
in de aanplantkosten 
• Adviseren en een voorstel maken voor het 
aanplanten van een schoolpleinboom 
• In samenwerking met de school de uitvoering 
organiseren 
• Samen met de school en de Ulebelt, educatie 
en voorlichting regelen  
De hoogte van de financiële bijdrage van Deven-
ter Bomenstichting is afhankelijk van het plan 
en de bijdrage van andere partners. 
Contactpersoon: 
Pieter Parmentier, Deventer Bomenstichting 
Telefoon: 0570-591317, parment@planet.nl 

 
Smaaklessen 
Veel scholen in Deventer maken al gebruik van 
de smaaklessen(-kist). Wat is Smaaklessen?  
Proeven, ruiken, horen, voelen en kijken: met 
al hun zintuigen verkennen kinderen het dage-

lijkse eten! Smaaklessen is een uniek lespro-
gramma over eten en smaak voor groep 1 t/m 8 
van de basisschool. Het beleven van voedsel 
staat centraal. Door Smaaklessen krijgen kin-
deren flink wat kennis over eten én ervaring 
met gezond en duurzaam kiezen. 
Waarom Smaaklessen? Eten is kiezen! En we 
hebben veel te kiezen. Eten we vegetarisch of 
vlees? Neem ik een appel of koek mee naar 
school? Les ik mijn dorst met cola of water? 
Pijlers van Smaaklessen 
Binnen Smaaklessen komt het thema voeding 
breed onder de aandacht. De onderwerpen die 
aan bod komen zijn opgedeeld in vijf pijlers: 
1. Smaak: Wat is smaak? Welke zintuigen heb 
je? Durf je nieuwe soorten eten te proeven? 
2. Gezond eten: Waarom heb je eten en drinken 
nodig? Waarom heeft je lijf meer aan fruit en 
brood dan aan chips en roze koeken? 
3. Voedselproductie: Welke weg heeft je eten 
afgelegd voor het op je bord terecht kwam? Hoe 
zit het met eten en duurzaamheid? 
4. Consumentenvaardigheden: Wat kun je in de 
winkel kopen? Wat staat op het etiket? 
5. Koken: Tijdens de laatste les koken de kin-
deren samen en leren ze dat bij eten ook socia-
le vaardigheden horen. 
De Smaaklessen zijn er nu ook voor het digi-
bord: http://www.smaaklessen-online.nl/ 

 
 
Nog geen Smaaklessenkist als school aange-
schaft? Reserveer er dan eentje voor een paar 
weken bruikleen via de digitale NME-gids! 
 

Gezonde school 
(gezien op internet) 
Van 7 oktober tot en met 29 november 2013 
kunnen scholen uit het primair onderwijs, 
voortgezet onderwijs en middelbaar beroepson-
derwijs een aanvraag indienen voor: 
- Gratis advies op maat van een Gezonde 

School-adviseur over gezondheidsactiviteiten 
en passende maatregelen voor school. 

- Een bijdrage in de kosten of extra hulp bij het 
uitvoeren van een Gezonde School-activiteit 
op school. U kunt kiezen uit verschillende ac-
tiviteiten rond thema's als voeding, bewegen, 
roken, alcohol, sociaal emotionele ontwikke-

http://www.onsgroeneschoolplein.nl/
http://www.smaaklessen-online.nl/
http://www.smaaklessen-online.nl
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ling, seksuele gezondheid, gehoorschade en 
letselpreventie. 
- Een geldbedrag bestemd voor vergoeding van 
de inzet van eigen medewerkers die een taak 
hebben bij het maken of uitvoeren van school-
gezondheidsbeleid. U kunt dit geldbedrag ook 
besteden aan de aanvraag voor het vignet Ge-
zonde School.   

Ga voor meer informatie over de onderdelen 
van het aanbod direct naar de website van Ge-
zonde School 
 

Warme Truiendag 2014 
Begin februari is alweer de Warme Truiendag, 
waarbij zoveel mogelijk scholen, bedrijven, 
organisaties en burgers een warme trui aantrek-
ken, de verwarming een graadje lager zetten en 
zo veel energie besparen. Deze dag is een prima 
gelegenheid om energiebesparing weer onder de 
aandacht te brengen. Met de volgende Ulepost, 
begin januari, komt een overzicht mee aan les-
activiteiten in de klas. 
 

 

 

 
AGENDA 
 
27 november deadline materialenzending Vo-
gels in de winter gr 1-4 
19 of 20 december Levering Materialenzending 
Vogels in de winter 
Begin januari Volgende Ulepost verschijnt, met 
overzicht voor Warme Truiendag en Boomfeest-
dag-suggesties 
6-17 januari Tuinvogeltelling door scholen 
Vr 7 februari Warme Truiendag 
Maart-mei Lentepaden groepen 1-4 
April-juni Expeditie Uiterwaard 
Mei-juni imkerlessen bij De Ulebelt 
12 maart Landelijke Boomfeestdag 
21 april Jonge Dierenfeest bij De Ulebelt (2e 
paasdag; 12-17 uur) 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

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

