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Be a maker!
Help.. waar is Flip de beer?
Met een gerust hart kunen wij jullie
mededelen dat Flip de beer bijna
weer onderweg is naar zijn huis.
Danzij jullie leerlingen heeft Flip de
beer keuze uit een ruim aanbod van
fantastische foto’'s en bouwwerken.
We hopen Flip de beer zeer
binnenkort weer te ontmoeten op
het STEAMpoint.

BE A MAKER!

Mag ik jullie
voorstellen aan.....
BOER BORIS!
Tijdens de
kinderboekenweek is Nao
bij een aantal scholen op
bezoek geweest om een
prentenboek voor te lezen.
De kinderen waren onder
de indruk van Nao zijn
voorleeskunsten en zijn
grapjes......

BrainSTEAMers gezocht!!
Lijkt het jou leuk om te brainSTEAMen over het nieuwe
project beeld en geluid?? Dat kan! Geef je snel op via
(
steampi@cbo-meilan.nl

STEAMinspiratie

Code-a-Pillar app met
spelletjes waarin je onder
andere ook de rups kunt
laten lopen door virtuele
codeblokken neer te
leggen. De app is in het
Engels en je vindt hem in
de app stores onder de
naam Code-a-Pillar.

Nieuw
Osmo little genius
starter kit.
Speciaal voor de
kleuters
Osmo is een
spelsysteem die een
geehl nieuwe
interactie met de ipad
biedt door de
combinatie van
fysieks pel en tablet
gameplay.

NIEUWSBRIEF nr.4

Kraak de code...
Robot-denken groep 1/2

e
Nieuw

n!
e
g
n
i
g
a
d
t
i
u

Wat ons nou toch is overkomen... wij hebben een echte schatkist gevonden op het
STEAMpoint. Een prachtige houten schatkist met een cijferslot. Maar wat zit er toch in
die schatkist? Wij willen daarom weer heel graag de hulp van jullie leerlingen
inschakelen. Kom snel naar het STEAMpoint en

Floors

Kraak de code...

dieren expeditie

Robot-denken groep 3
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Ze is dagelijks te zien op npo 3 met haar fantastische serie Floors dieren expeditie.
Groot nieuws... Floor Vonk is momenteel druk met de opnames van haar nieuw
televisieserie Floors Oranjewoud expeditie. We nemen een kijkje op de set. Maar
gaat alles daar wel goed?

Leerkrachten workshop Coding Express van duplo.
Spelenderwijs kennis maken met coderen en programmmren.
Dit alles te doen via opdrachtstenen die in het spoor kunnen
worden gelegd en met een app.
Hoe werkt de Coding Expres van Lego Education en hoe in te
zetten in de groep? Kom dan op woensdag 27 november
naar de LEGO workshop op het STEAMpoint in Heerenveen.

Wanneer: woendag 27 november
Tijd: 15.30u – 16.30u
Waar: STEAMpoint Heerenveen

CONTACT

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

STEAMpoint Oudehaske
De Vervening 1A
8465 RE OUDEHASKE

STEAMpoint Heerenveen
Beugel 201
8447 AT HEERENVEEN

Tijn van Esch
t.vanesch@cbo-meilan.nl
06 46427625

Wiepie van Dijk
w.vandijk@cbo-meilan.nl
06 42269211

