
Veel	kinderen	zijn
gefascineerd	door
insecten.	Insecten
maken
nieuwsgierig.	Waar
gaan	die	kleine
beestjes	naartoe?
Wat	doen	ze
eigenlijk?	En
waarom	zijn	ze	zo
belangrijk	voor	onze	natuur?	Over	insecten	vallen
veel	bijzondere	verhalen	te	vertellen.	Over
bekende	insecten	zoals	lieveheersbeestjes,
vlinders	en	spinnen,	maar	zeker	ook	over	minder
bekende	insecten	zoals	de	sluipwesp	en	de
oorworm.
We	vonden	een	goed	en	gratis	lespakket	over
insecten,	voor	groep	5-6,	dat	is	hier	te	downloaden.

Heeft	jouw	school	ook	al	flessenpost	ontvangen
over	Boerderijeducatie	Salland?		Als	ludieke	actie
om	aandacht	te	vragen	voor	boerderij-educatie,
hebben	de	educatieboeren	van	Salland	op	elke
basisschool	flessenpost	bezorgd.	In	de	melkfles
zit	een	uitnodiging	om	op	boerenbezoek	te
komen.	Met	je	klas	een	excursie	doen	bij	een
boerenbedrijf,	dat	is	leren	in	de	praktijk,	aan
echte	zaken.	Interesse?	Op	de	website	vind	je
alle	informatie	en	portretten	van	de	boeren	waar
je	op	bezoek	kan	komen.	Een	bezoek	kost	50,-
euro.	De	Ulebelt	verzorgt	alle	reserveringen	voor

boerderijeeducatie.	Meer	informatie.

De	Nationale	Buitenlesdag	van	7	april	wordt
verplaatst	naar	het	begin	van	het	nieuwe
schooljaar.	Jantje	Beton	en	IVN	Natuureducatie
hebben	deze	beslissing	genomenin	het	kader	van
alle	maatregelen	die	nu	nodig	zijn	om	het
coronavirus	te	bestrijden.	Ze	maken	zo	snel
mogelijk	de	nieuwe	datum	bekend.
Er	staan	wel	nog	steeds	meer	dan	70	uitgewerkte
buitenlessen	op	de	website.	Hiervan	hebben	we
een	groot	deel	tijdelijk	voor	iedereen	openbaar

gemaakt.	Mogelijk	helpen	ze	je	(of	ouders)	bij	het	samenstellen	van	een	aangepast	lesaanbod	en
het	in	beweging	houden	van	de	kinderen.

Tijdens	Alle	Scholen	Verzamelen	zijn	groep	7
en	8	echte	onderzoekers!	Samen	met
basisscholen	door	heel	Nederland	verzamelen
leerlingen	data,	die	gebruikt	worden	bij	een	groot
onderzoek.	Dit	jaar	gaan	we	aan	de	slag	met	het
onderwerp	waterkwaliteit.
Op	vrijdag	15	mei,	tijdens	de	Week	van	Ons
Water,	vindt	dit	citizen	science	project	plaats.
Door	heel	Nederland	gaan	kinderen	uit	groep	7
en	8	de	kwaliteit	van	rivieren,	kanalen,	beekjes
en	sloten	onderzoeken	en	meten.	Op	deze

manier	kunnen	we	zien	hoe	het	gaat	met	de	gezondheid	van	ons	water.	Meer	informatie

De	Grote	Plantenjacht	is	een	uitdagend	en
praktisch	lespakket	waarbij	leerlingen	de
biodiversiteit	rondom	de	school	onderzoeken.	Het
wordt	gratis	verstrekt	en	is	bedoeld	voor
leerlingen	uit	groep	5	tot	en	met	8	van	het
basisonderwijs.	Ze	onderzoeken	de	gelijkenis	en
verschillen	tussen	planten	en	dieren,	ze
verzamelen	&	bestuderen	natuurschatten	en	ze
maken	een	actieplan	om	de	biodiversiteit	rond	de
school	te	vergroten.	Na	afloop	ontvang	je	als
school	€	100,-	om	het	actieplan	van	de	leerlingen
ook	daadwerkelijk	uit	te	voeren.
Iedere	school	in	heel	Nederland	kan	meedoen.
Na	het	aanmelden	op	de	website	ontvangen
scholen	een	code	om	in	te	loggen	en	de	lesmaterialen	te	downloaden.	Zie:
https://eco-schools.nl/doe-mee/projecten/de-grote-plantenjacht
	

De	Nationale	Bijentelling	van	2020	komt	er	weer
aan!	We	roepen	iedereen	op	om	in	het	weekend
van	18	en	19	april	weer	een	half	uurtje	bijen	te
tellen	in	achtertuin	of	park.	En	ook	op	school!	In
de	week	ervoor.	Als	de	coronamaatregelen	dan
nog	steeds	van	kracht	zijn	en	de	scholen
gesloten,	dan	kan	de	bijentelling	ok	in	eigen	tuin
plaatsvinden!	De	Nationale	Bijentelling	voor
scholen	richt	zich	op	het	tellen	van	hommels.	De
meeste	hommels	zijn	redelijk	makkelijk	te

herkennen,	ook	voor	leken.
Lees	meer

De	Ulebelt	heeft	twee	medewerkers	die
gecertificeerd	zijn	als	Eco-school-begeleider.	Zij
ondersteunen	bij	de	Eco-schoolaanpak	waarmee
een	school	geleidelijk	aan	duurzamer	wordt	en
waarin	lesmateriaal,	activiteiten	en	projecten	als
vanzelf	worden	ingepast.	De	Ulebelt	ziet	dat	je
met	de	Eco-Schoolaanpak	een	blijvende
verandering	realiseert.	Hierdoor	kan	de	school	na
een	traject	van	twee	jaar	met	trots	de	Eco-
schoolvlag	hijsen:	het	wereldwijde
duurzaamheidskeurmerk,	waaraan	inmiddels	68
landen	zijn	aangesloten	en	dat	door	de	Verenigde
Naties	is	erkend.	Steeds	meer	leerlingen	maken
zich	zorgen	over	hun	toekomst,	blijf	met	je	school
niet	achter	en	geef	ze	met	dit	programma	een
handvat.
Meer	informatie

Alle	educatieve

producten	zijn	te

reserveren	via

de	digitale	NME-

gids,	te	vinden	via	de	website	van

de	Ulebelt.
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Lente	bij	de	Ulebelt
Het	buitenseizoen	met	lessen	op	de	boerderij	en	in	de	tuinen	zou	zijn	begonnen.	Maar
terwijl	we	de	laatste	hand	leggen	aan	deze	Nieuwsbrief	voor	leerkrachten,	gaan	de
scholen	dicht	en	sluiten	we	het	terrein	van	de	Ulebelt	in	het	kader	van	de	landelijke
corona-maatregelen.	De	wereld	ziet	er	opeens	anders	uit,	en	dat	geldt	zeker	voor	het
onderwijs.	Het	is	bemoedigend	te	zien	hoe	leerkrachten	snel	omschakelen	naar	online
lesgeven	en	er	alles	aan	doen	om	de	kinderen	toch	een	goede	vorm	van	onderwijs	te
bieden,	met	steun	van	het	thuisfront.
We	wensen	jullie	allemaal	veel	sterkte	met	de	schoolprogramma's,	en	veel	gezondheid
toe!
Veel	leesplezier	met	deze	Ulepost,	vol	met	leuke	lessuggesties,	zeker	ook	voor
thuisonderwijs!

Ulebelt	na	corona
Ook	het	terrein	van	de	Ulebelt	is	afgesloten	voor	publiek,	op	het	moment.	De	eerste
boerderijlessen	nieuwe	stijl	waren	odenrtussen	welal	uitgevoerd	en	de	Lentepaden	kunnen	van
start	zodra	de	scholen	weer	open	gaan	(dan	verwachten	we	dat	het	terrein	van	de	Ulebelt	ook
weer	toegankelijk	is).	Bij	de	Ulebelt	zijn	inmiddels	vijf	drielingen	geboren	bij	de	schapen.	Altijd
goed	om	van	te	genieten	tijdens	een	buitenles,	maar	helaas	nu	alleen	via	facebook	en	website
te	bewonderen.
We	staan	klaar	om	dit	voorjaar	ruim	2.000	kinderen	te	ontvangen	op	ons	terrein,	zodra	het
weer	kan.	Scholen	komen	voor	lessen	rondom	vlinders,	vogels	spotten,	bijen	of	voor	een
schoolreisje.	Ook	binnen	de	klaslokalen	is	er	volop	aandacht	voor	natuur	en	milieu,	met
leskisten	of	bijvoorbeeld	straks	de	materialenzending	'vlinders	in	de	klas'!	Hopelijk	kan	iedereen
daar	weer	spoedig	gebruik	van	maken!
De	gereserveerde	producten	t/m	begin	april	zijn	allemaal	geannuleerd/	doorgeschoven.	We
hopen	wat	verderop	in	het	voorjaar	wel	weer	volop	klassen	te	kunnen	ontvangen.	Ondertussen
zijn	we	per	mail	en	telefoon	wel	bereikbaar,	dus	stel	gerust	je	vragen.

Beleef	de	lente!
Laat	de	kidneren	uit	je	klas	de	vogels
ontdekken	die	gevolgd	worden	met	de
webcams	van	het	project	Beleef	de	Lente
van	de	Vogelbescherming!	Spannend	hoe
het	gaat	met	de	nesten,	de	eieren	en	het
uitvliegen	van	de	jongen.	Voor	leerkrachten
is	er	volop	lesmateriaal	beschikbaar.
Meer	informatie

Insectenles

Groen	schoolplein	Ontdekking	in	beeld
In	het	kader	van	het	provinciale	programma	Groene	Schoolpleinen,	kwam	TV	Oost	polshoogte
nemen	op	het	groene	schoolplein	van	de	Ontdekking.	De	twee	natuurpleinen	van	de
Ontdekking	zijn	in	2017	geopend,	hieronder	hoor	je	directeur	Inge	Bokelmann	over	hun
ervaringen	met	het	buitenspelen	op	een	groen	plein!
De	provincie	stelt	1,8	miljen	euro	beschikbaar	voor	de	groene	schoolpleinen	in	Overijssel,	elke
school	kan	10.000	euro	aanvragen.	Meer	weten?	Neem	contact	met	ons	op!
	

Serious	game	klimaatschoolplein
De	meeste	schoolpleinen	zijn	zeeën	van	grijze	tegels.	Grote,	saaie	oppervlakten	die	slecht	met
grote	hoeveelheden	neerslag	kunnen	omgaan	en	’s	zomers	flink	opwarmen	en	weinig	schaduw
bieden.	Om	over	het	gebrek	aan	groen,	vogels	en	insecten	nog	maar	te	zwijgen.	
Ingenieursbureau	Tauw	ontwikkelde	daarom	in	samenwerking	met	het	provinciale	programma
“Alle	schoolpleinen	groen	in	2025!”	een	serious	game	waarmee	kinderen	in	3D	hun	eigen
groene	Klimaat	Schoolplein	konden	ontwerpen.	Op	een	leuke,	interactieve	manier	kunnen
kinderen	zo	een	schoolplein	ontwerpen	waar	zij	graag	zouden	willen	spelen,	maar	dat	ook	van
ze	vraagt	om	na	te	denken	over	de	gevolgen	van	klimaatverandering.	Zo	kunnen	ze	scoren	als
ze	rekening	houden	met	waterberging,	hittebestendigheid,	biodiversiteit	en	het	hergebruiken
van	materialen.
Lees	verder

Flessenpost	ontvangen?!

Buitenlesdag	verplaatst	naar	najaar

Moestuintje	in	de	klas
Maar	liefst	40	scholen	en
kinderdagverblijven	in	Deventer	meldden
zich	aan	voor	het	gratis
groentenzaadpakket,	aangeboden	door	Rijk
en	Zwaan.	Met	dit	pakket	kunnen	scholen
heel	makkelijk	aan	de	slag	om	een	aantal
gewassen	te	gaan	telen.	Tien	verschillende
zaden	en	een	handig	boekje	met	instructies
waren	beschikbaar	en	zijn	de	afgelopen
weken	bezorgd	door	onze	chauffeursdienst.
In	totaal	3.000	scholen	in	Nederland	doen
hieraan	mee.
Deze	ronde	gemist	en	toch	aan	de	slag	met
eetbaar	groen?	Neem	dan	eens	contact	op
met	de	adviseurs	eetbaar	groen,	van
provinciale	programma	groene
schoolpleinen!

Alle	Scholen	Verzamelen!

Grote	Plantenjacht

Safe	the	date:	Bijentelling	voor	scholen

Word	jouw	school	een	Eco-school?!

50-dingen-die-je-moet-doen
Voor	kinderen	uit	de	groepen	4,5	en	6	in	Deventer	hebben	we	nog	een	buitentip!	Het	50-
dingenboek	is	de	afgelopen	drie	jaar	jaarlijkse	uitgedeeld	aan	alle	kinderen	in	groep	3,	op	de
basisscholen	in	de	gemeente	Deventer.	Dat	is	nu	een	fijn	boek	om	te	gebruiken	als	je	niet	naar
school	kan	en	niet	samen	met	vriendjes	kan	spelen.	Vol	met	50	leuke	tips	aan	natuurdingen	die
je	in	en	om	Deventer	kan	doen,	op	allerlei	plekken.	Bijvoorbeeld	onderstaande	activiteit!
Heb	je	dat	boek	niet	(meer)?	Het	is	nog	te	koop	bij	de	Ulebelt,	maar	vanwege	de	sluiting	van
terrein	nu	alleen	per	post	te	bestellen.	Stuur	ons	dan	een	mailtje!

Coöperatie	Leren	voor	Morgen
De	Ulebelt	heeft	zich	aangesloten	bij	de
Coöperatie	Leren	voor	Morgen,	deze
bestaat	uit	een	groep	samenwerkende
organisaties.	Als	netwerk	zetten	wij	ons	in
voor	leren	voor	duurzame	ontwikkeling:
binnen	én	buiten	het	onderwijs	en	van
peuter	tot	professional.
Ons	doel	is	om	duurzaamheid	in	het	DNA
van	het	onderwijs	te	verankeren.	Dit	doen
we	aan	de	hand	van	een	intergrale
benadering:	The	Whole	School	Approach.
Als	raamwerk	voor	de	inhoud	van
duurzame	ontwikkeling	gebruiken	we	de
Sustainable	Development	Goals
(SDG’s).	Wij	zijn	tevens	de	coördinator	van
de	Alliantie	rondom	SDG4.

We	verbinden	docenten,	scholen	en
organisaties	die	verder	willen	met
duurzame	ontwikkeling	in	het	onderwijs.	Dit
doen	we	middels	onze	netwerken,
bijeenkomsten,	evenementen	en	projecten.
De	uitvoering	van	diverse	projecten	gaat	in
samenwerking	met	onze	leden,	die	met
beide	benen	in	de	praktijk	staan.

Agenda
tot	juni Seizoensontdektochten	lente	voor	groepen	1-4

18	en	19	april Nationale	Bijentelling

mei-juni Imkerlessen	(opgeven	kan	nog!)

15	mei Meting	waterkwaliteit	door	gr	7-8

27	mei Materialenzending	Vlinders	in	de	klas	komt	naar	scholen

tot	eind	mei Meedoen	aan	de	Grote	Plantenjacht

29	juni Nationale	Modderdag,	doe	mee	met	je	school!

Ga	direct	naar	de	digitale	NME-gids

Colofon
De	Ulepost	gaat	automatisch	naar

alle	leerkrachten	die	staan

ingeschreven	via	de	NME-gids.	Voor

vragen	over	het	aanbod	of

aanmelden	voor	een	abonnement:

neem	contact	op	met		coördinator

educatie	Maike	Nelissen.

Aanbod	Ulebelt
De	Ulebelt	verzorgt	natuur-	en	milieu-

educatie	voor	het	basisonderwijs	in

Deventer,	in	opdracht	van	de	gemeente.

Het	gaat	om	lesstofvervangend	materiaal,

met	onderwerpen	over	natuur,	milieu	en

duurzaamheid,	voor	alle	niveaus.

Meer	lezen

De	Ulebelt:	spelen	en	leren	in	het	groen

Volg	ons

Contact
info@ulebelt.nl
Maatmansweg	3
7425	NC	Deventer

Steun	ons!
Doe	een	donatie
Word	vrijwilliger
Like	ons	op	Facebook

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	M.nelissen@ulebelt.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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