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REKENWINKEL
- 5

INSCHRIJVING OPEN
SCHOOLJAAR 19-20
Nog een paar weken en we gaan allemaal genieten
van een welverdiende vakantie. Volgend schooljaar
verwelkomen we jullie weer graag in een van onze
STOOOMlabs. Met groep 5 ben je welkom op locatie
Muzelinck. Met groep 7 en 8 kun je je inschrijven
voor locatie Stadion. Voor de groepen 6 hebben we
een speciaal project EscapeVRoom. Hierover lees je
meer in deze nieuwsbrief. Ook kun je weer
STOOOMkisten lenen vol met interessante
materialen om in de klas op een creatieve manier
aan de slag te gaan met technologie. We zien jullie
graag bij STOOOM. Zie voor meer informatie
www.stooom.nl
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Project EscapeVRoom voor groep 6
Het project EscapeVRoom maakt deel uit van STOOOM.
EscapeVRoom start in september 2019 voor alle groepen 6 van Filios
Scholengroep en SAAM*scholen in Oss en omgeving.
Alle leerlingen van de deelnemende groepen gaan werken aan het
ontwerpen en creëren van een escaperoom voor groep 5. En niet
zomaar een escaperoom. In deze variant koppelen we mediakunst en
beeldende vorming aan technologie, we gaan aan de slag met
storytelling en voegen wat virtual reality toe. Het proces wordt
begeleid door vakdocenten van Muzelinck, het steamteam van
STOOOM en diverse andere professionals. Het project EscapeVRoom
start drie keer per jaar. Iedere periode sluiten we af met een
Escaperoomfestival waarin de klassen de door hen gemaakte
escaperooms presenteren.
Hoe werkt dat dan?
Het verhaal of het mysterie dat je samen met de klas bedenkt deel je
op in een aantal hoofdstukken. Bij ieder hoofdstuk hoort een puzzel.
Het antwoord op de puzzel helpt je om weer een stap verder in het
verhaal te komen. Puzzel heb je in vele soorten en maten. Op papier,
met techniek, verstopt in een kunstwerk, via VR of wat jouw eigen
creativiteit maar kan bedenken.
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Escape VRoom voor groep 6 - schrijf nu in !
Je kunt je inschrijven voor één van de drie periodes. We plannen dan
vervolgens samen met jou de activiteiten in. Je krijgt de benodigde
techologie en begeleiding vanuit SteamTeam en vakdocenten. Je kunt
zelf kiezen uit de verschillende opdrachten die je in de EscapeVRoom
kunt gebruiken. Denk daarbij aan beeldende vorming, muziek,
augmented reality, stop motion en meer. Een aantal onderdelen is
verplicht zoals de digitale puzzels en VR maar daar krijg je hulp bij.
Kick-off 9 september
Op 9 september houden we om 16.00 uur een kick-off op locatie
Muzelinck. Zet deze datum alvast in je agenda. Wil je meer weten? Mail
even naar info@stooom.nl of vraag je intermediair van Muzelinck. Wij
kunnen dit project aanbieden dankzij een subsidie vanuit het
cultuurfonds. Per periode kunnen er tien groepen 6 deelnemen.
Periode 1 loopt van 30 september t/m 13 december
Periode 2 loopt van 16 december t/m 27 maart
Periode 3 loopt van 30 maart t/m 26 juni
Inschrijven via https://muzelinck.culink.nl
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Uitleenkisten
STOOOM heeft uitleenkisten rondom diverse onderwerpen. Je kunt deze
kisten voor een bepaalde periode gratis lenen om in je klas te gebruiken. De
kisten bevatten diverse materialen maar ook leskaarten zodat je direct aan
de slag kunt. De uitleenkisten boek je ook via de website van
culink.muzelinck.nl De uitleenkisten hebben we kunnen samenstellen door
een subsidie van Oss Innoveert. Ideeën voor nieuwe kisten zijn welkom!
Welke kisten zijn er?
Build Your Own Robot (BYOR)
Alle materialen om met ongeveer de halve klas robots te gaan bouwen met technische
componenten en kosteloos materiaal.
Stop Motion
Decors, props, iPads, Stikbotstudio vind je allemaal in deze uitleenkist om in je klas met
stop motion aan de slag te gaan.
Lego Boost
Twee Lego Boost robots, twee iPads, een inspiratieboek, kortom alles om met de Lego
Boost Robot aan de slag te gaan.
Micro:bit
Tien micro:bits, materialen en 101 lesideeen. Je hebt zelf laptops of computers nodig
maar verder vind je alle benodigheden in deze leskist.
In voorbereiding
Augmented en Virtual reality (AR en VR)
Ontdekkist kleuters
Programmeren middenbouw
Fable robot - in samenwerking met derekenwinkel.nl
Radio maken in de klas - naar idee Daltonschool de Evenaar
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Korting via De Rekenwinkel.nl
STOOOM werkt voor de inrichting van de STOOOMkisten samen met
Derekenwinkel.nl
Wil je voor school robots of andere materialen aanschaffen. Met de code
STOOOM#19 krijg je direct 10% korting.

