April 2020

NIEUWSBRIEF nr.9

Be a maker!
Het jaar verloopt helaas niet zoals we vooraf hadden bedacht. In deze onzekere tijd wordt
het onderwijs opnieuw vormgegeven, stappen collega’s ver buiten hun comfort-zone en
werkt iedereen op zijn eigen manier verder. Ook voor STEAMpoint is dit een vreemde periode. Gelukkig hebben
we nog beeldmateriaal van de afgelopen periode dat we via deze nieuwsbrief met jullie willen delen. Ook
wijzen we jullie op een aantal online tools die kinderen thuis kunnen gebruiken.
We hopen jullie spoedig weer te zien, we blijven natuurlijk altijd per mail bereikbaar voor vragen of ideeën!
Tijn en Wiepie

VERVOLG DRONES!
We hebben weer een aantal groepen 8 mogen ontvangen
voor de drone ontwerp les, dit keer hebben er zelfs
nog meer zelfgebouwde drones gevlogen!

EXPEDITIE SPIKE
We zijn ook gestart met de
nieuwe lego in een fris
project! De kinderen
bedenken een voertuig om
meetinstrumenten naar de
Noordpool te brengen… BRRR!
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Beste leerkrachten en leerlingen,
Wat fijn dat jullie ons kwamen helpen op het STEAMpoint.
Voor het eerst op expeditie gaan is nog niet zo gemakkelijk.
Wij hadden dit toch wat verkeerd ingeschat. Maar gelukkig
kregen wij hulp van jullie leerlingen om de lucifers weer terug te
vinden en het witte hert te spotten. Dit waren geen gemakkelijke
opdrachten. Maar het is samen met de leerlingen gelukt!
Nogmaals bedankt!
Groet,
Floortje en Doortje Vonk
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Inspiratie Ipon 2020
Afgelopen februari zijn wij met een groep collega’s naar de
IPON geweest. De vakbeurs voor onderwijsinnovatie & ICT.
Een aantal leuke innovaties, toegespitst op de onderbouw,
willen wij graag met jullie delen.
Rolf connect - Het Barcodespel
Het rollenspel ‘boodschappen doen’
is voor veel kinderen een favoriete
bezigheid. Met Rolf Connect kun je
producten uit de poppenhoek/winkel
voorzien van een barcode en
vervolgens zelf scannen en
afrekenen en dit alles op de iPad!

Rolf connect - Getalbegrip en rekenen
Bezig zijn met cijfers (t/m 20) en
rekenbegrippen door fysieke handelingen te
koppelen aan digitale feedback dat werkt
natuurlijk motiverend en uitdagend. Flits
oefeningen, auto’s tellen, dobbelgames of
bus-sommen zijn een kleine greep uit het
aanbod van getalbegrip en rekenen.
Apple: Iedereen is creatief (voorschoolse en vroegschoolse educatie)
Een docentenhandleiding waarbij de iPad wordt ingezet om de kinderen hun
creativiteit te uiten via tekeningen , muziek, video’s en foto’s. Een handleiding
voor praktische tips!
Deze handleiding is gratis te downloaden bij de app Boeken. Deze app staat
standaard op de iPad.

STEAMpoint ThuisChallenge
Yes! Onze eerste STEAM ThuisChallenges zijn een feit.
Afgelopen vrijdag hebben jullie een mail van ons ontvangen
met de eerste ThuisChallenges. Hopelijk hebben jullie de
links van Youtube gedeeld met de leerlingen. Want... wij
kunnen hun hulp natuurlijk weer goed gebruiken. Zouden ze
een oplossing kunnen bedenken en maken voor de muis??
Hoe ziet het ideale klaslokaal er straks uit?
Wij zijn zeer benieuwd naar de verhalen en foto’s!
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Tinkercad 3D instructie
Maak je eigen 3D ontwerp thuis op de
computer of tablet in Tinkercad. Je kan
hier echt alles mee maken! Een account
is gratis en je hoeft niets te installeren!
Een uitgebreide instructie waarmee
iedereen kan starten, verdeeld over 4
video’s. Deel 1 vind je hier:
https://youtu.be/vxTbjByYVv8

Op ons Youtube kanaal staan een aantal video’s
die kinderen thuis kunnen gebruiken om aan
STEAM te werken. Geef ze gerust door!

Object Viewer (MergeCube)
Bekijk 3D ontwerpen thuis voordat je ze
helemaal in 3D-print! Zo maak je je
ontwerp nog beter!
Met deze gratis bouwplaat en de app
heb je je eigen ontwerp zo in de hand!
https://youtu.be/vxTbjByYVv8

CONTACT

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

STEAMpoint Oudehaske
De Vervening 1
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
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