
 

Be a maker!
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                                 Hoi collega’s!  
De zomervakantie zit er weer op, we mogen weer! Wij hopen hier op STEAMpoint natuurlijk dat we jullie allemaal 
weer kunnen (blijven) ontvangen dit jaar. In deze nieuwsbrief vertellen we kort over wat je van ons kan verwachten 
en welke wijzigingen er hebben plaatsgevonden.  
Onze collega Wiepie van Dijk heeft voor de zomervakantie helaas afscheid genomen van STEAM en staat nu weer 
voor de klas. Er is geen nieuwe collega aangenomen om haar taken over te nemen, dit betekent dat alle contacten 
voor STEAMpoint en W&T gerelateerde vragen voortaan via Tijn van Esch lopen.  
De locatie in Heerenveen is tevens gesloten, CBO Meilân heeft de samenwerking met Futura beëindigd.  
Hoe STEAM er nu voor de onderbouw uit komt te zien lees je verderop in de nieuwsbrief.  

Veel plezier met lezen en hopelijk tot snel!   
Team STEAMpoint: Tijn, Ragnhild & Frank         

GROEP 5 
Ochtend programma in Oudehaske 

“STEAMpi’s Hulpmiddelen Centrum” 
De (combinatie)groepen 5 kunnen zich vanaf 
vandaag inschrijven om weer een echt 
STEAMpoint programma te volgen in Oudehaske!  

Tijdens de les gaan de leerlingen aan de slag met 
hun eigen ideeën over toekomstige hulpmiddelen. 
Er wordt ontworpen, gebouwd en 
geprogrammeerd met de Micro:bit als basis. 

NAVIGEER IN DE AGENDA NAAR SEPTEMBER 
VOOR DE EERSTE MOGELIJKHEID & 
SCHRIJF JE DIRECT IN OP DE SITE! 

GROEP 6-8 
Vanaf woensdag 1 september mogen groepen 6 t/m 8 
zich ook inschrijven voor dit programma, om lege 
plekken te voorkomen.

KLIK HIER!
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https://steampoint-meilan.nl/events/
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Dit schooljaar begint met een grote verandering voor de onderbouw, want we 
hebben geen aparte locatie meer. Mede door de inrichting in Oudehaske 
(gericht op grotere kinderen) hebben we keuzes moeten maken in hoe de lessen 
vorm gaan krijgen. Daarom is besloten om te starten met een hybride aanbod 
voor de onderbouw, waarbij we online lessen en gastlessen gaan combineren.

Op dit moment werken we de eerste les voor groep 1 t/m 3 uit, hierover 
ontvang je verdere informatie per email zodra deze beschikbaar is. Tot die tijd 
kunnen alle leerkrachten natuurlijk al wel zelfstandig starten met bijvoorbeeld 
één van de bestaande lessen op ons YouTube kanaal. Scan of klik op 
onderstaande QR-code voor directe toegang tot deze playlist!

Groep 1-2-3

Een hele kunst, groep 3
Daar zit muziek in, groep 1-2
Krijg ze in beweging, groep 7
Micro-Bots, groep 5-6

Kinderboekenweek met NAO
LiveSTrEAMs:

Ad Patat 1-4
Peter Pad 1-4

Rommelbot 1-4
Micro:bit 5-8

Buiten bereik 5-8
Metamorfose 5-8

Kompas 5-8

Vorig jaar hebben wij de volgende programma’s aangeboden:
Thuis Challenge: 
Vliegtuig vouwen 
Vakantiefoto 
Ei-challenge! 
Schaduwtheater 
Kettingreactie 

Klas Challenge: 
Optische illusie 

Spanning op het water 
Trofee ontwerpen

Terugblik

https://youtube.com/playlist?list=PLLdPC2Xwpqxx916zSNcyQeDpy-o3I-CIA
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CONTACT

STEAMpoint 
De Vervening 1  

8465 RE OUDEHASKE  
Tijn van Esch

t.vanesch@cbo-meilan.nl
06 46427625

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

Over 6 weken start de Kinderboekenweek 
alweer! NAO komt ook dit jaar natuurlijk 
graag bij jullie in de klas om voor te lezen… 
Want “worden wat je wil”, geldt dat ook voor 
een robot?

We versturen binnenkort een uitnodiging 
waarmee je je klas kan inschrijven!

Wist je dat wij vorig jaar een collectie online lessen hebben 
gemaakt? Deze zijn allemaal te vinden op ons YouTube kanaal! 

Wij streven er naar om regelmatig nieuwe lessen toe te voegen. 

Hieronder vind je een selectie van onze afspeellijsten!


LiveSTrEAMs KlasChallenges Microbit instructie
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https://www.youtube.com/watch?v=9DJXO2F_6eo
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