
           

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief NO1 STEAMpoint Heerenveen 

Tadaaa..... Hierbij de eerste STEAMPOINTnieuwsbrief 

voor de groepen 1,2 en 3. We zijn al een aantal 

weken van start op het STEAMPOINT in Heerenveen. 

Wat wordt hier hard gewerkt om Pluk van de 

Petteflat te helpen. Vanuit hun eigen fantasie en 

creativiteit worden hun plannen werkelijkheid.  

BE A MAKER!! 

  

Opening STEAMpoint Heerenveen 
Kom op dinsdag 26 maart naar de opening van het 

STEAMpoint in Heerenveen. 
Om de opening te vieren ligt er voor elke school een 

goodiebag klaar. Tot op 26 maart! 

 
BrainSTEAMers gezocht!! 
Lijkt het jou leuk om te brainSTEAMen over nieuwe 

projecten voor op het STEAMpoint in 

Heerenveen???????? ( robot-denken, kunstmatige 

intelligentie, beeld en geluid) 

Mail dan snel naar steampi@cbo-meilan.nl 

 

Bee-Bot 
Inspiratie nodig om de Bee-Bot in te zetten tijdens de 

les? Kom dan naar de workshop Bee-Bot op disndag 

2 april. Tijdens deze workshop combineren we de 

Bee-Bot met het thema maakkunde. 

  

 

 

                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief NO1                                                                           STEAMpoint Heerenveen 

 

NIEUW!! Coding Express van Lego 

Education 

De Coding Express van Lego Education. Net 

uitgekomen in februari. Spelenderwijs kennis 

maken met coderen en programmeren. Dit 

alles te doen via opdrachtstenen die in het 

spoor kunnen worden gelegd en met een app. 

Ze leren om verbindingen te leggen en 

verschillende kanten van programmeren te 

verkennen, zoals dingen en gebeurtenissen in 

een bepaalde volgorde plaatsen, herhalen en 

voorwaardelijk programmeren. Tegelijkertijd 

ontwikkelen zij probleemoplossende, sociale en 

emotionele vaardigheden en leren ze kritisch te denken en samen te werken. Maar hoe 

werkt de Coding Express van Lego Education en hoe nu in te zetten in de groep? 

NIEUWSGIERIG?? kom naar de LEGO workshop op 17 april!! 
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Belangrijke data en tijden: 

Meedenken over een volgend project? Dat kan!! 

BrainSTEAMen: 

Dinsdag 5 en 19 maart 2019 van 15.30u tot 16.30u.  Locatie: STEAMpoint Heerenveen. 

Deelnemen? Graag aanmelden via de mail. 

 

Bee-Bot workshop 

Dinsdag  2 april 2019 van 15.30u tot 16.30u. Locatie STEAMpoint Heerenveen 

Lego workshop: Coding Express van Lego Education.  

Woensdag 17 april 2019 van 15.30u tot 16.30u.  Locatie: STEAMpoint Heerenveen. 

 

Deelnemen? Graag aanmelden via de padlet: https://nl.padlet.com/steampi/u5lp445zyed0 

  
                  
Contact/volg ons 

 

STEAMpoint Heerenveen 

Beugel 201, 8447 AT Heerenveen                                steampi@cbo-meilan.nl 

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

Thijs van der Kaaij                           06 30894686         t.vanderkaaij@cbo-meilan.nl 

https://nl.padlet.com/steampi/u5lp445zyed0
mailto:w.vandijk@cbo-meilan.nl

