
 

We zijn weer begonnen! In deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van 
de projecten in de eerste periode. We hebben er weer zin in!  
Tot snel op het STEAMpoint of bij jullie in de STEAMspots / in de klas! 
Wiepie en Tijn

Be a maker!
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PROJECTEN in de komende periode
                       <<In de klas>>

Groep 3: Een hele kunst… 
Duur: 120min  
Piet Kwast is Burgermeester en een groot liefhebber 
van kunst. In zijn stad zijn dan ook veel kunstwerken 
te vinden. Na het werk fiets de Burgermeester vaak een 
rondje door zijn stad langs de kunstwerken. Hij kan 
vanaf een afstand de kunstwerken goed bewonderen, wat 
geniet hij hier toch van. Maar toch heeft de 
Burgermeester een beetje buikpijn: hoe moet dit nu 
toch in de herfst? 
We gaan in deze les aan de slag met blacklight en 
beweging! Wij verzorgen de materialen. 

Groep 1-2: Daar zit muziek in!  
Duur: 60 minuten 
We gaan ons eigen orkest maken. We maken een 
combinatie van zelf ontworpen instrumenten en de 
Micro:bit! Wij verzorgen de materialen. 

             <<STEAMpoint Oudehaske>>

Groep 7: Krijg ze in beweging! 
Duur: ca. 180 minuten 
In deze les laten we ons inspireren door kinetische 
kunst en maken we een eigen object dat zelf in 
beweging gaat. De kinderen aan de slag met de Lego 
Spike en combineren dit met materialen naar keuze. 

3,2,1… Start!

Je groep inschrijven? Lees verder op de volgende pagina!
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Woensdag 26 augustus 2020 openen we de inschrijving op de website 
vanaf 15.00u! Wil je met je groep deelnemen aan een project? Schrijf je 
dan zelf zo snel mogelijk in op de agenda: 

https://steampoint-meilan.nl/events/ 


Je kan vanaf woensdag 15.00u in de agenda klikken op een dag naar 
keuze. Hoe eerder je inschrijft, hoe meer keus er is!


De projecten van groep 1,2 en 3 zijn op dinsdag, woensdag en vrijdag 


Het project voor groep 7 is op maandag t/m donderdag.


Het wachtwoord voor dit jaar is: STEAM2021 

Bij vragen staat het altijd vrij om ons een mailtje te sturen, we helpen je 
graag verder!

Kinderboekenweek 2020
Duur: 30 minuten

Yes, het is bijna weer zover. De Kinderboekenweek 2020! NAO komt graag 
weer voorlezen in de groepen 1,2 en 3. 

Bijna iedereen denkt dat de dinosaurussen uitgestorven zijn. Maar klopt 
dat eigenlijk wel? Wij gaan de lang verzwegen waarheid ontdekken in het 
boek: “Dit ongelooflijke maar waargebeurde verhaal over DINO’s”!


Inschrijven kan via de website: https://steampoint-meilan.nl/events/ 


Er is beperkt plek, dus wees er snel bij. Groepen combineren is mogelijk.
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CONTACT

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

STEAMpoint Heerenveen 
Beugel 201 
8447 AT HEERENVEEN  
Wiepie van Dijk
w.vandijk@cbo-meilan.nl
06 42269211

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

Na de zomer starten we met sTeam trainingen voor alle Meilân scholen. 
Tijdens dit bezoek van 1,5 uur helpen we scholen op weg met het 
ontwerpen van STEAM lessen, waarbij de materialen op je eigen school 
het uitgangspunt zijn.
De directeuren kunnen een datum reserveren via de online agenda, we 
kijken uit naar een (hopelijk) inspirerend en activerend bezoek!

Reminder! Is jouw team al ingepland?
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