
 

Be a maker!
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VERVOLG DRONES! 
We hebben een nieuwe voorraad met 
drone onderdelen klaar staan voor 

groep 8. De uitnodiging is 
inmiddels naar de leerkrachten van 

groep 8 verstuurd!

STEAMPI’S EXPEDITIE 
De meeste groepen 4 zijn op 
expeditie gegaan in de 
diepzee. Dat is toch een 
stuk dieper dan dat ze 
dachten, meer dan 10 
kilometer! En dan ook nog 
eens helemaal donker… Er 
zijn mooie voorstellingen 
gemaakt van vissen, krabben 
en voertuigen die je op 
deze diepte misschien wel 
zou kunnen aantreffen. Kijk 
zelf maar eens naar enkele 
werkstukken op de 
afbeeldingen hiernaast!

in OUDEHASKE

De beste wensen voor 2020, het jaar waarin je aan de slag 
kan met allemaal nieuwe materialen in je eigen STEAMspot!  
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de afgelopen 
periode in beide STEAMpoint’s en kondigen we nieuwe 
projecten aan. Wil je weten wat je bij ons kan verwachten? 
Lees dan gauw verder! 
                                   Tijn en Wiepie 
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Kraak de code... (groep 1/2)

Update STEAMexpeditie 1.0.
Floortje en Doortje Vonk (zussen van Freek Vonk) gaan samen 
met de kinderen uit groep 1/2 op onderzoek in het bos. Het 
verkennen van het bos wordt tegenwoordig gedaan door een 
robot. Programmeren, bouwen en testen zijn zeer belangrijk bij 
deze expeditie. Vooral wanneer Doortje Vonk de code voor de 
schatkist is verloren in het bos. Gelukkig kunnen ze de hulp 
van de leerlingen van groep 1/2 
inschakelen…  

in HEERENVEEN

Floors dieren expeditie   (groep 3/4)

Ze is dagelijks te zien op NPO 3 met haar fantastische serie 
'Floors dieren expeditie' Groot nieuws... Floortje Vonk is 
momenteel druk met de opnames van haar nieuwe televisieserie 
'Floors Oranjewoud expeditie’! 
We hebben geluk want wij mogen een kijkje nemen op de set. 
Maar gaat alles daar wel goed?
We komen er al snel achter dat Floortje Vonk onze hulp zeker 
kan gebruiken. Met de sensors van Lego WeDo bedenken wij 
oplossingen.



Website met plansysteem! 
We hebben hard gewerkt aan een 
oplossing voor het zelfstandig inschrijven. 
Het is vanaf nu mogelijk om via de website een 
workshop te reserveren voor jouw groep! Zowel ochtend 
als middag programma’s zijn mogelijk.
 
Kijk gauw op steampoint-meilan.nl/oudehaske welke 
workshops je momenteel kan reserveren. Ook als er een 
groep uitvalt zetten we die dag vrij in de agenda en 
kan jij misschien wel met jouw klas in Oudehaske 
terecht!

Hoe ga je te werk?
1. Klik in de kleine agenda op de gewenste datum.
2. Klik op het gewenste tijdvak (ochtend of middag).
3. In het volgende scherm staan de beschikbare 

workshops nogmaals beschreven. Vul het hele 
formulier in en kies jouw workshop!

De toegangscode voor het online formulier is momenteel:    
STEAM1920
4. Je ontvangt een email van je aanvraag en je krijgt 

bericht zodra wij jouw aanvraag bevestigen!

De agenda wordt doorlopend bijgewerkt, dus check af en toe 
de site om te zien of er een datum bij zit die bij jouw 
rooster past. 
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Lego Spike Prime! 
We hebben een tijd moeten wachten op de 
nieuwste Lego, maar deze week zijn de dozen  
eindelijk bij STEAMpoint bezorgd!  
Lego Spike is bedoeld voor de doelgroep 
tussen WeDo2.0 en Mindstorms EV3. We gaan 
starten met groep 7, maar ook voor groep 6 tot 
en met 8 dus heel geschikt! De uitnodigingen 
zijn inmiddels naar groep 7 verstuurd!

NIEUW VOOR GROEP 4 t/m 8

http://steampoint-meilan.nl/oudehaske
http://steampoint-meilan.nl/oudehaske
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CONTACT

STEAMpoint Oudehaske 
De Vervening 1A  
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 
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Kenniskring OOP
Donderdag 9 januari was de kenniskring voor 
het Onderwijs Ondersteunend Personeel op 
STEAMpoint! Er was een behoorlijke 
opkomst, meer dan 20 deelnemers We 
hebben een project gedaan zoals we dit ook 
met de kinderen doen, er werd hard 
samengewerkt in een gezellige sfeer. Ook 
was er bijna geen uitleg… zelf onderzoeken 
en ontdekken dus!

Workshops met je team 
Wil (een groot deel van) jouw team hulp bij een 
bepaald onderdeel uit de STEAMspot? Vraag 
via je W&T Coördinator naar de mogelijkheden 
om bij jullie op school of op STEAMpoint een 
workshop te verzorgen! 
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