
 

Be a maker!
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Maatregelen? Geen probleem! 
Je wilt graag STEAM lessen aanbieden, maar een ritje naar het 
STEAMpoint past wellicht niet binnen de regels van jouw school 
op dit moment. Geen nood! Wij wijzen je nog een keer op de 
mogelijkheden die we nu al voor jouw klas hebben! 

*LiveSTrEAMs 
Er zijn momenteel 7 livestreams terug te kijken. 

3x voor groep 1 t/m 4 

4x voor groep 5 t/m 8

In deze livestreams krijg je een half uur virtuele begeleiding om met je eigen groep een 
STEAM les te doen. Eventuele werkbladen en een lijst van benodigdheden vind je in de 
video beschrijving.


*Klas-Challenge 
Er zijn ook 3 klas-challenges! Dit zijn kortere video’s voor een opdracht in de klas waarbij 
uiteraard ook STEAM-vaardigheden nodig zijn! 


*Leskist Onderbouw 
Wij hebben momenteel 3 leskisten in de aanbieding. In elke leskist zitten materialen om 
met je hele groep aan STEAM te kunnen werken. Bijvoorbeeld programmeren of juist meer 
onderzoeken. De leskist is voorzien van een uitgebreid lesplan, een introductie video en 
eventueel kopieerbladen. De leskisten reserveer je voor 3 dagen, via deze link: 

       steampoint-meilan.nl/leskist 

                                 Hoi collega!  
De gezellige decembermaand is alweer aangebroken, helaas ook weer inclusief aangescherpte maatregelen voor 
contactmomenten. Ook op STEAMpoint puzzelen wij steeds weer met hoe wij hier op in moeten spelen. Om na de 
vakantie ook weer met STEAM te kunnen beginnen doen we een aantal handreikingen. In deze nieuwsbrief 
informeren we je over wat er nu mogelijk is en wat je van ons kunt verwachten tot eind januari.  
We blikken natuurlijk ook even terug op de geslaagde lessen die wij in de afgelopen periode hebben kunnen geven!   

Veel leesplezier en alvast een goed einde van het jaar gewenst, 
Team STEAMpoint        

LiveSTrEAM

Scan of klik!

Klas-Challenge

Scan of klik!
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Aankomende lessen op STEAMpoint: 
 Groep 7/8  

Groep 1-2              Groep 3 
Reserveren kan binnenkort via de website, je ontvangt 
hiervoor een uitnodiging van je W&T coördinator!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLdPC2Xwpqxx916zSNcyQeDpy-o3I-CIA
http://steampoint-meilan.nl/leskist
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLdPC2Xwpqxx916zSNcyQeDpy-o3I-CIA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLdPC2XwpqxxEyBF3BA48UBJnOk5a5pDj
http://www.apple.com/nl
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Overzicht van de nieuwe pagina voor leskisten!

De afgelopen periode hebben we ons pakket van leskisten verder uitgebreid! De eerste kist 
die te reserveren was, Ada Dapper, bleek een succes! Met 15 robots, puzzelkaarten en een 
volledige handleiding kan een hele groep tot wel 30 kleuters met programmeren aan de slag. 
Kort daarna hebben we een Oesterzwam kweekset ter beschikking gesteld, deze zijn ook 
bijna allemaal opgehaald. Deze les is meer onderzoeksgericht, maar we begrijpen dat het 
seizoen nu niet meer zo geschikt is voor paddenstoelen. Het vervolg op deze les, het 
Paddenstoelenpad is ook uit te voeren zonder eerst de paddenstoelen te kweken. In deze 
les gaan de kinderen aan de slag met microscopen en ontwerpen ze een mooi 
paddenstoelenpad voor Burgemeester Zwamstra! De nieuwste leskisten die wij hebben 
ontworpen zijn Linedancen (dit is weer een programmeren-les) en Warme trui waarbij de 
groep gaat onderzoeken en ontwerpen. 


Elke leskist leen je per reservering in principe voor 3 dagen, om ophalen en terugbrengen wat 
makkelijker te maken. Als je met meerdere groepen de les wilt geven, kan een dubbele 
boeking wellicht handig zijn. Overleg voor ophalen en terugbrengen wel even over de 
tijdstippen, zo voorkom je dat je voor een dichte deur komt te staan! 

Wil jij met je groep ook zelf zo’n les geven? We hebben onze webpagina verbeterd om 
makkelijker een leskist te reserveren. Je gaat hiervoor naar steampoint-meilan.nl/leskist


LESKISTEN NIEUWS! 

http://steampoint-meilan.nl/leskist
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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 

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we weer 19 groepen 
van maar liefst 14 scholen mogen ontvangen met het 
nieuwe project “STEAMpark”! 

De inschrijving was eerst open voor groep 4, daarna 
volgden ook inschrijvingen van groep 5 t/m 8. Wat we 
hebben gezien is dat deze les bij elke groep in de smaak 
viel, het bouwen van je eigen pretpark met Lego is 
natuurlijk ook leuk voor de iets oudere leerlingen. We 
hebben een paar plaatjes van de presentatie voor jullie 
bewaard!

Terugblik

GROEP 1-2 in Oudehaske! 
Afgelopen weken zijn we gestart met de eerste 
kleutergroepen in Oudehaske! Heel het lokaal 
aangepast voor deze les, maar dan ineens weer 
strengere maatregelen… Gelukkig zijn er wel 2 
groepen geweest die de les hier hebben mogen 
doen, we hopen na de kerstvakantie op nieuwe 
inschrijvingen voor dit programma!

https://www.instagram.com/steampoint.oudehaske/
https://www.youtube.com/watch?v=9DJXO2F_6eo
https://www.facebook.com/STEAMpoint-822518217935450/
https://www.facebook.com/STEAMpoint-822518217935450/
https://www.facebook.com/STEAMpoint-822518217935450/
mailto:t.vanesch@cbo-meilan.nl
mailto:steampi@cbo-meilan.nl
https://steampoint-meilan.nl

