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Be a maker!
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HAPPY NEW YEAR!
Beste collega’s
Allereerst willen wij
( STEAMteam) julllie
een heel inspirerend
en succesvol nieuw
schooljaar
toewensen!
Wij zijn volop bezig met de start van het nieuwe STEAMpointschooljaar. Nieuw STEAMteam en nieuwe projecten. Verderop in
de nieuwsbrief stellen we jullie graag voor aan 2 nieuwe leden
van het STEAMteam. De komende maanden gaan we aan de
slag met beeld en geluid. Jullie hebben de uitnodiging via de
W&T coördinatoren ontvangen. En... we organiseren weer een
workshop: tech in de kinderboekenweek.

BrainSTEAMers
gezocht!!
Lijkt het jou leuk om
te brainSTEAMen
over nieuwe
projecten voor op
het STEAMpoint in
Heerenveen? Mail
dan snel naar:
steampi@cbomeilan.nl

Help......Waar is Flip de beer??
Nieuw project: beeld en geluid
Graag willen wij jullie hulp inschakelen. Want er is een groot
probleem.... wij zijn Flip de beer kwijt!
Zoals jullie weten mag Flip de Beer graag vakantie vieren,
maar de vakantie voorbij. We kunnen maar geen contact
krijgen met Flip de beer. Zijn mobiel staat uit en helaas krijgen
we geen reisgegevens i.v.m de Privacy-wet.
Daarom hebben wij op het STEAMpoint creatieve speurneuzen
nodig die ons kunnen helpen om Flip de beer te vinden. Die
creatieve speurneuzen hebben jullie in de klas! Kom daarom
snel langs op het STEAMpoint!

Tech tijdens de
kinderboekenweek
Leuke ideeën
bedenken voor
technologie tijdens
de
kinderboekenweek?
Dat kan! Kom dan op:
Dinsdag 24 sept
Aanvang 15.00u
STEAMpoint
Heerenveen
Opgeven via de mail
steampi@cbomeilan.nl
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Even voorstellen........
Hallo! Mijn naam is Jildou Hoekstra, 23 jaar, en ik ben nieuw
binnen Cbo Meilan. Op woensdag ben ik aan het werk als
onderwijsassistente bij STEAMpoint Heerenveen. Hier zal ik
groepen kinderen van de onderbouw begeleiden bij de
projecten. Dit is voor mij een nieuwe uitdaging, omdat het
buiten de klas/school plaatsvindt. Dit lijkt mij ontzettend leuk,
omdat de kinderen hun creativiteit op een andere manier
mogen prikkelen.
Naast het werken bij STEAMpoint vind ik het leuk om te zeilen
op de Friese Meren en volleyballen. Verder ben ik nog druk
bezig met mijn laatste jaar van de opleiding Pedagogiek aan
Nhlstenden. En daarna ben ik nog niet uitgestudeerd. Graag
zou ik volgend jaar willen starten met de verkorte pabo,
zodat ik voor de klas kan staan.
Nog genoeg plannen dus! Maar eerst ga ik genieten van mijn
nieuwe baan bij STEAMpoint.

Even voorstellen........
Graag stel ik mezelf even aan jullie voor.
Mijn naam is Ragnhild Wielheesen, 30 jaar en mijn hobby's zijn
zingen, dansen en acteren. Ook filmen, editen en
presenteren vind ik heel leuk om te doen.
Daarnaast vind ik het ook heel leuk om dingen te
ondernemen met mijn lieve neefjes en nichtjes. Ik heb voor
verschillende scholen gewerkt en daardoor al veel ervaring
opgedaan binnen het onderwijs als onderwijsassistent. Dat ik
nu binnen een nieuwe organisatie aan een nieuwe uitdaging
mag beginnen bij steampoint vind ik ontzettend leuk. Zowel
op locatie in Oudehaske als in Heerenveen kunnen jullie mij
treffen.
Ik ben heel benieuwd en heb er zin in om op creatieve,
technische wijze aan de slag
te gaan met jong & oud. Wie weet tref ik jullie daar.

CONTACT
STEAMpoint Oudehaske
De Vervening 1A
8465 RE OUDEHASKE
Tijn van Esch
t.vanesch@cbo-meilan.nl
06 46427625

IIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIi
iiiiIIIIIIII
Augustus 2019
IIIIIIIIIII
IIIIIIIIIII
IIIIIIIIIII
IIIII
IIIIIIIIIII
IIIIIIIIIII
IIIIIIIIIII
IIIIIIIIIII
Wiepie van Dijk
IIIIIIIIIIIIII
IIIII
w.vandijk@cbo-meilan.nl
IIIIIIIIIIIIII
06 42269211
IIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIII
I

steampi@cbo-meilan.nl
https://steampoint-meilan.nl

STEAMpoint Heerenveen
Beugel 201
8447 AT HEERENVEEN

