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GROEP 4 
Ochtend programma in Oudehaske 

08.45 - 12.00 

STEAMpark (Lego Spike Essential) 
De (combinatie)groepen 4 kunnen zich vanaf deze week inschrijven 
om een echt ochtendprogramma te volgen in Oudehaske!  

Tijdens de les bouwen de leerlingen aan hun droom-pretpark, 
hierbij wordt er natuurlijk ook gezorgd voor licht en beweging. 

De splinternieuwe, kleurrijke opvolger van   Lego WeDo 2.0 is 
natuurlijk de perfecte basis! 

Vanaf maandag 25 oktober mogen andere groepen zich ook inschrijven 
voor dit programma, om lege plekken te voorkomen. 

KLIK HIER!
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                                 Hoi collega’s!  
De eerste periode is alweer voorbij, wat gaat dat snel! Wij weten wel hoe dit komt: het is zo leuk om al die kinderen 
eindelijk weer in STEAMpoint te mogen ontvangen! 
In deze nieuwsbrief brengen we je even op de hoogte van wat er tot nu toe zich afgespeeld heeft bij ons, maar ook 
wat je in de komende periode van ons kunt verwachten… 

Veel plezier met lezen!   
Team STEAMpoint        

https://steampoint-meilan.nl/events/
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Bij deze wil ik me graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Nienke 
Broersma. Ik ben al een aantal jaren werkzaam voor stichting Meilân. 
De laatste 4 jaar op basisschool de Paedwizer in Sint Nicolaasga.   
Ik draai hier met veel plezier groep 2/3. Vanaf dit schooljaar ben ik ook 
werkzaam binnen STEAMpoint. Samen met de STEAMpoint collega’s 
zal ik lessen ontwikkelen voor de onderbouw (groep 1 t/m 3).  Ik vind 
het belangrijk dat kinderen leren volgens de stappen van 
onderzoekend en ontdekkend leren. Daarnaast vind ik dat 
alle kinderen kennis moeten maken met technologische 
ontwikkelingen.
Ik heb veel plezier in het ontwerpen van lessen en vind het een 
uitdaging om mooie STEAM-lessen te ontwikkelen die 
leerkrachten zelf kunnen uitvoeren.

Even voorstellen

In de afgelopen periode hebben we 21 groepen uit 5,6,7 en 8 ontvangen met het project 
STEAMpi’s Hulpmiddelen Centrum! 
Wat een geweldige hulpmiddelen hebben we gezien, van interactieve mitella’s tot 
hulprobots die bijvoorbeeld je pake vertelt wanneer hij zijn medicijnen moet innemen. 
Het Hulpmiddelen-pakhuis ligt weer vol met nieuwe ideeën! 

Terugblik

Kinderboekenweek met NAO
NAO heeft het weer druk gehad! 9 CBO Meilân 
scholen hebben ons uitgenodigd om voor te 
komen lezen tijdens de Kinderboekenweek 
2021. Er werd door Frank, Ragnhild en Tijn 
geholpen, want helemaal alleen is toch wel 
spannend… Tot de volgende keer!
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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 

Nieuw! De STEAMpoint Leskist

De afgelopen periode hebben we onze eerste leskist ontwikkeld, speciaal voor de 
onderbouw!
Deze les draait om programmeren en puzzelen, er zit genoeg materiaal in voor 30 
kinderen en is helemaal volgens de STEAMpoint aanpak opgebouwd. Inclusief 
handleiding natuurlijk, je reserveert de kist voor 3 dagen via onze website: 
http://steampoint-meilan.nl/events/ 

NIEUWE LESSEN VOOR DE ONDERBOUW! 
Na de herfstvakantie voegen we een les toe 
aan ons assortiment. Deze onderzoekende les 
is gerelateerd aan het thema ‘Herfst’, 
spoedig aanmelden is dus gewenst!  
Je ontvangt hier na de herfstvakantie verdere 
informatie over via je eigen W&T coördinator.
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