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Beste collega's,
Het schooljaar lijkt nog maar net begonnen en het
is alweer Sinterklaas. Vorig schooljaar hebben we
zo'n 1500 leerlingen mogen ontvangen in onze
STOOOMlabs. Ook de leenkisten worden steeds
beter gevonden door jullie. Heb je vragen of ideeën
mail ons dan gerust. We helpen je graag! Graag tot
ziens bij STOOOM.
 
Het Steamteam - GertJan, Suzanne, Marian, Frank,
Sandra, Ruud en Tessa
 
www.stooom.nl

https://stooom.nl/
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Feestje 1 jaar STOOOM en opening lab 2 

 
 Op 2 oktober vierden we een klein feestje. STOOOM bestond op 1
september 2019 1 jaar en bovendien hebben we in het voorjaar ons tweede
STOOOMlab geopend op locatie Muzelinck. Hoog tijd om daar even bij stil
te staan. In het STOOOMlab Muzelinck ontvangen we groepen 5 en werken
we met groepen 6 aan het project EscapeVRoom. Verderop in deze
nieuwsbrief lees je daar meer over.
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Escape VRoom voor groep 6 - schrijf nu in !
Voor alle groepen 6 van Filios en de SAAM scholen in de gemeente Oss
en Bernheze hebben we dit jaar en volgend schooljaar het project
EscapeVRoom. Samen met de klas ga je een Escaperoom maken die
deels in virtual reality te spelen en deels in het echt. We nemen je stap
voor stap mee in het proces en je krijgt ondersteuning van
vakdocenten van Muzelinck en van het Steamteam. Je kunt je hier nu
voor inschrijven. Dit aanbod is gratis vanwege een subsidie van het
Cultuurfonds die Muzelinck en STOOOM gezamenlijk hebben gekregen. 
 
De leerlingen kunnen ervaring opdoen met techniek, stop motion, VR
en AR, muziek, beeldende vorming en meer. Bovendien oefenen ze vele
vaardigheden zoals probleemoplossend handelen, creatief denken en
meer. 
 
Inschrijven kan via https://muzelinck.culink.nl Wij nemen contact met je
op om de activiteiten zoals bezoek aan STOOOM Muzelinck en lessen
door vakdocenten in te plannen.
 

https://muzelinck.culink.nl/860/stooom-escape-vroom-periode-1
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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 al? Zie https://stooom.nl/uitleenkisten/
 
Nieuwe kisten in voorbereiding
Ontdekkend leren kleuters - onze PABO stagiaire Melissa Vissers bereidt deze voor.
Augmented en virtual reality
Knikkerbanen (Gravitrax)
Fable robot
Radio maken in de klas
 
In deze video van 412.TV leggen Suzanne en Tessa meer uit over de uitleenkisten.
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 Nieuwe ontwikkelingen
Op locatie STOOOM Stadion hebben we sinds kort een lasercutter. Deze
hebben we kunnen aanschaf met dank aan het project Sterk Techniek waar
Het Hooghuis in participeert en de Talentencampus Oss. Houthandel
Verstegen uit Heesch biedt ons korting op het hout dat we nodig hebben
voor het maken van de projecten. Het steamteam volgt een training om
met deze lasercutter te kunnen werken en leerlingen te begeleiden.

Ook dank je wel aan de firma Ter Horst
van Geel voor de paspop die we bij onze
projecten rondom wearables inzetten op
locatie Muzelinck. Top! 
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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.


