
13	april	is	het	Nationale	Buitenlesdag!	Ulebelt,
IVN	Natuureducatie	en	Jantje	Beton	roepen	alle
leerkrachten	op	om	naar	buiten	te	gaan	tijdens
hun	lessen.	Buitenles	is	gezond:	de	frisse	lucht,
beweging	en	natuur	nodigt	uit	tot	creativiteit.
Voor	elke	groep	is	er	een	natuurles	met
botanisch	stoepkrijten	in	de	hoofdrol.	We	dagen
de	leerlingen	uit	hun	schoolplein	door	een
groene	bril	te	bekijken	en	de	anonieme	plantjes
een	naam	te	geven.
Ga	je	mee	naar	buiten	op	13	april?	Meld	je	school	nu	aan	om	mee	te	doen	en	ontvang	de	Grote
Natuurles	én	de	ondersteunende	online	en	offline	materialen.
Lees	meer	over	de	Grote	Natuurles	en	meld	je	hier	direct	aan.	Hieronder	alvast	een	korte
toelichting	op	de	groete	natuurles	met	kleine	plantjes;	we	hebben	al	een	sneak	preview	gezien	van
het	lesmateriaal	en	het	is	echt	te	moeite	waard	om	mee	te	doen!

Dit	is	natuurlijk	de	tijd	van	de	buitenlessen,	ook	bij
de	Ulebelt.	Maar	-zoals	hierboven	al	gemeld-	het
terrein	is	nog	steeds	gesloten	voor	publiek
vanwege	de	lockdownmaatregelen.	De
Boerderijlessen	zijn	inmiddels	allemaal
geannuleerd.	Zodra	er	versoepeling	komt	en	het
terrein	weer	open	gaat,	laten	we	dat	snel	weten.
Dan	kunnen	op	korte	termijn	ook	de	juffen-	en
meestersdagen,	ontdekpaden,	speurtochten	en
gewoon	lekker	spelen	opgepakt	gaan	worden.	We
kunnen	je	wel	ondersteunen	met	ander
lesmateriaal	en	tips,	want	het	educatieteam	is
'gewoon'	aan	het	werk.

De	lente	beleven	kan	ook	met	het	prachtige
webcam-project	van	de	Vogelbescherming.	Elke
lente	zijn	er	een	flink	aantal	nesten	van
verschillende	vogels	die	gefilmd	worden	via	de
webcam.	Kijk	samen	met	je	klas	naar	de	jongen
van	bijvoorbeeld	bosuil,	ooievaar,	slechtvalk	of
merel.	En	maak	gebruik	van	het	bijbehorend
lesmateriaal.
Meer	weten

Basisscholen	door	heel	Nederland	onderzoeken
vrijdag	28	mei	2021	rivieren,	kanalen,	beekjes	en
sloten.	Zo	kunnen	we	zien	hoe	het	gaat	met	de
gezondheid	van	ons	water.	Hoe	beter	het	met
onze	rivieren	gaat,	hoe	beter	het	met	de	natuur	en
omwonenden	rond	de	rivier	gaat.
Tijdens	Alle	Scholen	Verzamelen	zijn	groep	7	en	8
echte	onderzoekers!	Mooie	toepassing	om
Wetenschap&Techniek	vorm	te	geven	in	je
onderwijs!
Helpt	jouw	klas	mee	met	dit	onderzoek?	Schrijf	je
dan	snel	in!	Het	kan	nog	tot	26	maart!

Al	vroeg	in	het	voorjaar	zijn	de	eerste	bijen	te
signaleren:	op	zoek	naar	nectar	en	stuifmeel.	Op
voedseljacht	bestuiven	ze	vanzelf	de	bloemen	die
ze	bezoeken,	en	dat	maakt	dat	bijvoorbeeld
landbouwgewassen	vruchten	dragen.	Om	hier	in
de	klas	meer	aandacht	aan	te	kunnen	besteden,
vind	je	bij	Nederland	Zoemt	leuke	lessuggesties.
Deze	zijn	ontwikkeld	binnen	landelijke	campagne
om	meer	aandacht	voor	belang	van	bijen	te
vragen.	Tip:	op	17-18	april	zijn	de	landelijke
Bijenteldagen,	ook	leuk	om	kinderen	op	te	wijzen.
Meer	weten
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Terrein	Ulebelt	blijft	op	slot
Het	is	niet	anders,	maar	het	terrein	van	de	Ulebelt	blijft	helaas	nog	gesloten.		Dat	betekent
dat	wij	de	geplande	onderwijsactiviteiten	buiten	op	ons	terrein	nu	niet	kunnen	uitvoeren.
Met	veel	spijt	hebben	we	dan	ook	besloten	nu	definitef	de	boerderijlessen	voor	de	rest	van
dit	jaar	te	cancellen.	Het	is	in	de	bedrijfsvoering	hier	heel	lastig	rekening	te	houden	met
lessen	die	niet,	dan	weer	wel,	dan	toch	weer	niet	zullen	doorgaan.	Voor	boerderijlessen
worden	immers	personeelsroosters	omgezet,	en	die	kunnen	niet	last	minute	omgeggooid.
Mochten	het	terrein	toch	nog	open	kunnen	gaan	dit	schooljaar,	dan	gaan	we	er	alles	op
zetten	om	in	elk	geval	veldwerkactiviteiten,	ontdekpaden,	speurtochten	en	schoolreisjes
mogelijk	te	maken.
In	deze	Nieuwsbrief	vind	je	in	elk	geval	wel	veel	inspiratie	om	met	je	eigen	groep	toch
buiten	aan	de	slag	te	kunnen.	Maak	bijvoorbeeld	gebruik	van	de	mogelijkheden	van	de
Buitenlesdag	om	op	je	eigen	schoolplein	aan	de	slag	te	gaan	met	de	"Grote	Natuurles	met
Kleine	Plantjes"!	Of	kom	op	safari	in	het	Tiny	Forest.

Grote	Natuurles	met	Kleine	Plantjes

groep	1-2
Voor	de	kleuters	is	een	voorleesverhaal	beschikbaar.

De	kleuters	gaan	na	het	verhaal	op	zoek	naar

stoepplantjes	en	tekenen	er	met	stoepkrijt	een

schilderijlijstje	omheen.	Want	veel	mensen	lopen	de

stoepplantjes	zo	voorbij,	maar	door	er	een	mooi	lijstje

omheen	te	maken,	vallen	ze	meer	op.	Ook	gaan	de

kleuters	nog	voelen,	ruiken	en	goed	kijken	naar	hun

gevonden	plantje.

	

groep	5-6
Voor	de	bovenbouw	komt	een	kort	filmpje	beschikbaar

over	stoepplantjes	die	ze	vooraf	in	de	klas	kunnen

bekijken.	Deze	leerlingen	gaan	daarna	proberen	de

plantjes	op	naam	te	brengen.	Ze	mogen	plantjes

zoeken,	omlijsten	en	vervolgens	met	een	zoekkaart	een

naam	geven.	Daarnaast	vinken	ze	op	een	grote	poster

van	Hortus	Leiden	af	welk	plantje	ze	hebben	gevonden.

Zo	heeft	de	klas	gelijk	een	mooie	opbrengst	van	de

zoektocht.

	

groep	3-4
Deze	groepen	kunnen	ook	het	voorleesverhaal

gebruiken.	Ook	deze	leerlingen	gaan	daarna	op	zoek

naar	stoepplantjes	en	tekenen	er	een	lijstje	om.	Ze

mogen	hun	eigen	naam	of	eerste	letter	van	hun	naam

erbij	schrijven.	Daarna	kijken	ze	nog	naar	de

kenmerken	van	de	plant.	Ze	gaan	‘m	dus	niet	op	naam

brengen,	maar	kijken	bijv.	naar	het	blad	(gekarteld,

rond,	langwerpig)	of	voelen	of	het	zacht/hard	is,	etc.

	

groep	7-8
Ook	deze	groepen	kunnen	eerst	het	filmpje	bekijken	en

gaan	ook	de	stoepplantjes	op	naam	brengen.	Deze

groepen	worden	uitgedaagd	om	buiten	het	schoolplein

te	zoeken	en	te	determineren.	Suggestie	voor	hen	is	om

een	app	(op	schooltablet/chromebook)	te	gebruiken.

Leerlingen	vullen	een	werkblad	in	en	verzamelen	zo

veel	informatie	over	het	gevonden	plantje.	Eventueel

presenteren	ze	dit	aan	elkaar.

	

Zijn	er	al	weer	buitenlessen	bij	Ulebelt?

Wat	is	er	wel	mogelijk?
De	uitleen	van	onze	leskisten	gaat	natuurlijk	wel	door.	Binnen	ons	aanbod	zit	ook	materiaal	om
op	je	eigen	schoolplein	of	directe	schoolomgeving	lekker	naar	buiten	te	kunnen.	Het	is	immers
ook	belangrijk	dat	kinderen	lekker	buiten	kunnen	zijn,	ravotten,	kletsen,	ontdekken	en	ook	les
krijgen.	Hieronder	drie	voorbeelden	van	educatief	materiaal	dat	nu	wel	in	te	zetten	is!

Kracht	van	kruiden
Deze	materiaalzending	voor	groep	7-8	gaat
in	mei	naar	de	scholen.	Tijdens	de	eerste
les	worden	verschillende	kruiden	in	de	klas
geïntroduceerd.	De	leerlingen	vertellen
elkaar	wat	ze	erover	weten.	Vervolgens
wordt	het	verhaal	‘Een	keurig	gazonnetje’
voorgelezen.
Tijdens	de	tweede	les	maken	de	leerlingen
in	groepjes	producten	van	de	aangeleverde
materialen	en	kruiden,	zoals	kruidenboter,
brandnetelsoep	en	tijmsiroop.	Bij	elk
product	maakt	het	groepje	een	etiket
waarop	het	recept,	de	gebruikte	materialen,
de	werking	en	het	gebruik	worden	vermeld.
Ook	kunnen	ze	kruiden	in	de	omgeving	van
de	school	zoeken.	Ter	afsluiting	wordt	een
kruidenmarkt	georganiseerd,	waarin	alle
gemaakte	producten	tentoongesteld	en
geproefd	mogen	worden.	Bestellen	kan	tot
15	april.

Op	safari	in	kleinste	bos
van	Deventer

Het	Tiny	Forest	dat	direct	naast	de	Ulebelt
ligt	en	wel	toegankelijk	is,	vormt	eigenlijk
het	kleinste	bosje	van	Deventer,	niet	groter
dan	een	tennisbaan.	Aangeplant	in	2018
met	40	verschillende	soorten	bomen	en
struiken,	nu	al	een	flink	bosje,	waar	je	je	in
de	jungle	kan	wanen!	Middenin	het	bosje
een	buitenlokaal:	zitplekken	om	opdrachten
uit	te	werken	met	je	klas.	Zin	in	een
buitenles	in	het	Tiny	Forest?	Neem	contact
met	ons	op,	dan	kunnen	wij	zorgen	voor
lesmateriaal	en	odnerzoeksspullen.	Toch
een	buitenles,	net	naast	ons	hek!	;)
Aanmelden	voor	safariles

Even	d'r	uit
Uitgelicht:	dit	superleuke	leskistje	zit	vol
buitenopdrachten,	om	in	15	minuten	buiten
te	doen.	Per	bouw	vind	je	25	kaarten	met
opdrachten	voor	de	vakgebieden	rekenen,
taal,	techniek,	kunst	en	filosofie.	De	kaarten
voor	rekenen,	taal	en	techniek	zijn
gebaseerd	op	gangbare	methodes	voor
deze	vakken.	Fijne	tussendooropdrachten
met	je	klas!
Te	leen	via	de	Ulebelt.

Beleef	de	lente!

Plein-nieuwtje
Geef	je	hier	op	voor	de	digitale	nieuwsbrief
over	de	groene	schoolpleinen	in	Overijssel.
Zo	blijf	je	op	de	hoogte	van	de
ontwikkelingen	rondom	groene	pleinen,	zie
je	goede	voorbeelden	uitgelicht	en	hoor	je
tijdig	over	interessante	bijeenkomsten.
Er	zijn	al	meer	dan	100	subsidies	uitgereikt
aan	Overijsselse	scholen	voor	het
vergroenen	van	hun	plein.
Lees	hier	het	laatste	Plein-Nieuwtje!

Alle	Scholen	Verzamelen!

Bij-les	geven

Informatiebijeenkomst	Groene	schoolpleinen
Ben	je	bezig	met	een	groen	schoolplein	of	wil	je	hier	misschien	mee	beginnen?	Of	heb	je	al	een
groen	plein,	maar	vind	je	het	lastig	hoe	je	deze	educatief	inzet	en	goed	beheert?	Wil	je	meer	weten
over	de	subsidieregeling	groene	schoolpleinen?	Of	ideeën	op	doen	hoe	je	begroting	rond	te
krijgen?	Tijdens	de	online	informatiebijeenkomst	Groene	Schoolpleinen	geven	wij	je	tips	en	goede
voorbeelden	van	(ervarings)deskundigen.
Meld	je	aan	voor	de	gratis	online	informatiebijeenkomst	Groene	Schoolpleinen	op	woensdag	7	april
van	15:00	tot	17:00.	Bekijk	het	volledige	programma	en	meld	je	hier	aan!
De	Ulebelt	maakt	deel	uit	van	het	programmateam	en	maakt	zich	ook	in	Deventer	sterk	voor	veel
meer	groene	schoolpleinen.	Meer	info

Moestuintjes
Heeft	jouw	school	de	gratis
groentenzaadjes	ook	ontvangen?	Ben	je	al
aan	de	slag	gegaan	met	zaaien?	Of	wil	je
nog	graag	aan	de	slag	gaan	met	zaaien	en
een	(mini-)moestuintje	op	school?	Op	de
website	van	de	leverancier	van	de	zaden
staan	leuke	lessuggesties.
Of	gebruik	de	Smaakmissie	Moestuin!	Ook
hier	goede	digitale	lessen,	ter	aanvulling	op
het	moestuinwerk	buiten.

Agenda
26	mrt Uiterste	datum	inschrijven	Alle	scholen	verzamelen

7	april Infobijeenkomst	groene	schoolpleinen	Overijssel

13	april Nationale	buitenlesdag;	speciaal	aandacht	Grote	Natuurles	met	Kleine	Plantjes

15	april Sluiting	inschrijving	materialenzending	Kracht	van	kruiden	(gr7-8)

17-18	april Landelijke	Bijentelling

mei Nieuwe	aanbod	Ulebelt	komt	online	te	staan

27	mei Materialenzending	Vlinders	in	de	klas	naar	de	scholen

28	mei Wateronderzoek	gr	7-8;	Alle	scholen	verzamelen!

29	juni Nationale	Modderdag

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

Alle	educatieve	producten	zijn	te

reserveren	via	de	digitale	NME-gids.

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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