
 
HAPPY NEW YEAR! 
Beste collega's   
Allereerst willen wij ( Wiepie en Thijs) 
jullie een heel inspirerend en 
succesvol nieuw schooljaar 
toewensen! 

Wij zijn volop bezig met de start van het 
eerste échte Steampoint-schooljaar. In mei 
en juni hebben we al 
leerlingen mogen ontvangen 
van al jullie scholen. De 
komende maanden willen we 
graag aan de slag met de 
leerlingen van de groepen 
acht. De leerkrachten van de 
groepen acht ontvangen bij 
deze nieuwsbrief een 
uitnodiging.  
  
MICROBITS VOOR GROEPEN 8 
De periode tot de herfstvakantie staat in het teken van het 
programmeren en ontwerpen met Microbits, leds en geluid… 
Voor de leerkrachten die er al iets meer willen weten over deze 
minicomputers en wat je er allemaal mee kan: 
 http://microbit.org/nl/  
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Microbits in je 
eigen klas?  

Ervaar mogelijkheden 
tijdens een workshop 
12 sept en 26 sept  

LEGO WeDo   
 Kom kennismaken, 

bouwen en 
programmeren met 

Lego WeDo 2.0 
10 okt  

LEGO Mindstorms 
Beginnen met Lego 
Mindstorms? We 

helpen je op weg: 
17 okt.  

Steampoint 
Be a maker! 
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Workshops voor leerkrachten 
Starten met Microbits  

Kom zelf ervaren hoe leuk en eenvoudig het is 
om met leerlingen te programmeren in de klas. 
We hebben een korte workshop gemaakt om 
jullie de beginselen van het programmeren met 
Microbits uit te leggen. Vooral door jullie te laten 
ervaren, onderzoeken en ontdekken.  
Na deze middag weet je hoe je in de klas 
kinderen kunt laten programmeren.  
  
Kennismaken met Lego WeDo 2.0  

Lego heeft prachtige materialen om leerlingen te laten 
kennismaken met sensoren, motoren, licht en het 
besturen daarvan. Lego WeDo werkt eenvoudig en is 
uitdagend voor leerlingen van de groepen 4 t/m 6. 
  

Kennismaken met Lego Mindstorms 

De mogelijkheden met Lego Mindstorms zijn nagenoeg 
onbegrensd. Jullie hebben op veel scholen al 
kennisgemaakt met Mindstorms tijdens circuits.  
Leerkrachten die willen kennismaken met Lego 
Mindstorms geven we een introductieworkshop. CBO 
Meilân heeft een aantal sets om er vervolgens in de  
groep mee aan de slag te gaan.    

We gaan dit jaar voor het eerst met een CBO-Meilan leerlingenteam meedoen aan de First 
Lego League. We houden jullie op de hoogte! Nieuwsgierig: http://firstlegoleague.nl  
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ARTS & SCIENCE MIDDAGEN VOOR DE HELE KLAS    
We willen dit jaar ook korte workshops aanbieden met een accent op één van de letters 
van STEAM. We kiezen eerst voor de 'A' van Arts. Om je ideeën en ontwerpen goed te 
kunnen overbrengen is het belangrijk om ze te kunnen visualiseren. 

3D TEKENEN. (GR 6,7,8)  
Hoe maak ik diepte in een tekening? Een 
tekenles waarin we leren hoe een 
verdwijnpunt werkt, wat verkorting is, en 
hoe je diepte kunt creëren met schaduw en 
kleurverloop. Voor leerlingen erg 
verrassend om te ervaren dat ze met een 
beetje hulp grote stappen vooruit kunnen 
zetten op tekenvlak.    

HENRI MATISSE, TEKENEN MET EEN SCHAAR (GR 4,5,6,7,8)  
Matisse is één van Fauvisten. 'Les Fauves' (De 
Wilden) die met felle, bijna ongemengde, kleuren 
aan het schilderen sloegen. Later verruilde Matisse 
noodgedwongen de schilderkwast voor papier en 
schaar. Zijn beroemde knipwerken op het 
grensvlak van realisme en abstracte kunst zijn een 
mooi vertrekpunt voor een les. We hebben 
aandacht voor het toelaten van het toeval, het 
denken in lagen en vlakken (i.p.v. lijnen) en het 
interpreteren van andermans  beeldtaal. Het 
komt allemaal aan bod.    
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FACEBOOK 
STEAMpoint Oudehaske 

YOUTUBE  
https://youtu.be/YN3b3ye0vHw

INSTAGRAM 
steampoint.oudehaske 

Henri Matisse. “The nightmare of the white elephant” 

CONTACT/VOLG ONS  
STEAMPOINT OUDEHASKE  
DE VERVENING 1A, 8465 RE OUDEHASKE   STEAMPI@CBO-MEILAN.NL  

THIJS VAN DER KAAIJ 06 30894686  T.VANDERKAAIJ@CBO-MEILAN.NL 
WIEPIE VAN DIJK  06 42269211  W.VANDIJK@CBO-MEILAN.NL

mailto:steampi@cbo-meilan.nl
mailto:t.vanderkaaij@cbo-meilan.nl
mailto:w.vandijk@cbo-meilan.nl
https://youtu.be/YN3b3ye0vHw
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mailto:steampi@cbo-meilan.nl
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mailto:w.vandijk@cbo-meilan.nl
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BELANGRIJKE DATA EN TIJDEN: 

MICROBITS VOOR DE GROEPEN 8: 
Vanaf 11 september zijn de groepen 8 welkom. We starten om plm 8.45u en we zijn om 12.00u klaar. 

WORKSHOPS  ‘ARTS’ 3D-TEKENEN: 
Donderdag 13 september 12.30u - 14.00u  

Donderdag 20 september 12.30u - 14.00u 

Donderdag 27 september 12.30u - 14.00u 

Donderdag 4 oktober 12.30u - 14.00u 

Donderdag 11 oktober 12.30u - 14.00u 

Donderdag 18oktober 12.30u - 14.00u 

WORKSHOPS  HENRI MATISSE: ‘TEKENEN MET EEN SCHAAR’  
Vrijdag 14 september 12.30u - 14.00u  

Vrijdag 21 september 12.30u - 14.00u 

Vrijdag 12 oktober 12.30u - 14.00u 

Vrijdag 19 oktober 12.30u - 14.00u 

LK WORKSHOP STARTEN MET MICROBITS IN DE KLAS: 
Woensdag 12 september 15.00u - 16.30u 

Woensdag 26 september 15.00u - 16.30u 

LK WORKSHOP LEGO WEDO 2.0: 
Woensdag 10 oktober 15.00u - 16.30u 

LK WORKSHOP LEGO MINDSTORMS: 
Woensdag 17 oktober 15.00u - 16.30u 

Deelnemen? Schrijf je in op het planbord:  
https://nl.padlet.com/steampi/snfvyewft1gy 

https://nl.padlet.com/steampi/snfvyewft1gy
https://nl.padlet.com/steampi/snfvyewft1gy

