NUMMER 5 - JUNI 2020

INHOUD
STOOOM & CORONA
- 2
NIEUWE LEENKISTEN
-3
SAMENWERKING MET
TPL
- 4

NIEUWS VAN HET
STEAMTEAM
Beste collega's,
Net als jullie zijn we bij STOOOM verrast door de
impact van de maatregelen rondom het
Coronavirus. Helaas mogen we op dit moment nog
niet de deuren voor jullie openen. We hebben wel
wat alternatieven bedacht. In deze nieuwsbrief
lezen jullie daar meer over. Graag wensen we jullie
al vast een fijne zomervakantie en hopelijk tot snel
bij STOOOM.
Het Steamteam - GertJan, Suzanne, Marian, Frank,
Sandra, Ruud en Tessa
www.stooom.nl
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STOOOM op school
Zowel onze locatie Het Hooghuis Stadion als locatie Muzelinck moesten in
maart jl. onverwacht de deuren sluiten vanwege de maatregelen rondom
beperking van het Coronavirus. We zijn in ieder geval tot de zomervakantie
gesloten, maar mogelijk ook nog even daarna. We volgen de gestelde
protocollen en hopen natuurlijk zo snel mogelijk weer te openen om jullie te
ontvangen in onze labs. In de tussentijd kun je een STOOOM-op-school
gastles boeken via https://muzelinck.culink.nl/932/stooom-op-school
Gert-Jan of Suzanne komen dan met materialen naar jouw school toe om
daar een activiteit op locatie te verzorgen. Op de site van Culink lees je uit
welke activiteiten je kunt kiezen. We hebben voor alle groepen activiteiten
uitgezocht rondom programmeren, techniek, maakonderwijs, media en nog
meer STOOOM-onderwerpen. Het boeken van een gastles is gratis voor
scholen van SAAM en Filios Scholengroep. Natuurlijk houden wij ons hierbij
aan de richtlijnen van het RIVM.
We hebben ook een padlet met mooie steamactiviteiten.
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Inschrijving voor schooljaar 20-21 staat open!
Sinds afgelopen week is het ook weer mogelijk om activiteiten voor het
nieuwe schooljaar in te plannen. Zo hebben we het project
EscapeVRoom voor groep 6. Dit jaar is dit project ook beschikbaar
voor de groepen 7 & 8.
En zijn er bezoeken aan STOOOM Stadion mogelijk voor groep 7 & 8 en
een bezoek aan STOOOM Muzelinck voor groep 5. Mochten jullie niet
naar ons kunnen komen dan kunnen we het ombuigen tot een aanbod
waarbij wij naar jullie komen.
Inschrijven kan via https://muzelinck.culink.nl

Nieuwe STOOOM leenkisten
Er zijn ook weer nieuwe leskisten om te lenen in ons aanbod. Zo
hebben we de leskist VR/AR en de leskist Ontdekkend leren voor de
onderbouw. Er zijn nog twee nieuwe kisten in voorbereiding. Een gaat
over het zelf maken van een podcasts met je klas. Bespreek ze via
culink.muzelinck.nl Je kunt een leenkist steeds ongeveer drie weken in
je klas houden. Indien gewenst kun je er een gastles aan koppelen.
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Samenwerking met het
TechniekPromotieLokaal
Op Het Hooghuis ZuidWest is sinds enkele jaren een TechniekPromotieLokaal
gevestigd waar leerlingen vanuit groep 8 welkom zijn om te ervaren hoe leuk techniek
is. Omdat het TechniekPromotieLokaal en STOOOM deels dezelfde doelstellingen
nastreven is besloten om te onderzoeken hoe we samenwerking kunnen intensiveren.
Binnenkort vertellen we jullie er graag meer over.

I

Ook willen we met een interessante gezamenlijke kennismakingsworkshop voor
leerkrachten en docenten komen zodra fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zijn. We
houden jullie hiervan graag op de hoogte.
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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.

