NUMMER 6 - NOVEMBER 2020

INHOUD
STOOOM OP SCHOOL
- 2
ESCAPEVROOM
-3
LEENKIST LUQO- 4
ZIE GINDS KOMT - 5

NIEUWS VAN HET
STEAMTEAM

Beste collega's,

Helaas zijn door de Coronaregels de labs weer
gesloten. We kunnen je echter nog steeds helpen bij
je lessen rondom techniek en digitale geletterdheid.
laat het ons even weten als we je kunnen
ondersteunen bij je les.
Ook kun je STOOOMkisten met materialen bij ons
lenen. We hebben er steeds meer. Wij hopen jullie in
januari weer in de labs te mogen begroeten.
Het Steamteam - GertJan, Suzanne, Sandra, Ruud
en Tessa
www.stooom.nl
info@stooom.nl
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STOOOM op school
Wat is STOOOM op school? We proberen een deel van het aanbod dat we
normaal in onze labs bieden bij jullie op school te verzorgen. Dat betekent
dat je een gastles bij ons kunt boeken of dat je materialen kunt lenen.
Beide boek je via de site van Culink https://muzelinck.culink.nl/?q=STOOOM
Op je school is een inlog voor de site aanwezig, vaak is deze in eerste
instantie aangemaakt door de cultuurcoördinator (ICC-er). Is deze inlog
onbekend dan kun je een nieuwe aanmaken.

Foto gemaakt op OBS Mettegeupel - workshop ter voorbereiding van de Codeweek
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Inschrijving project EscapeVRoom
Heb je een groep 6, 7 of 8? Dan kun je je inschrijven voor het project
EscapeVRoom. Je gaat dan onder begeleiding van vakdocenten vanuit
Muzelinck met je klas een Escaperoom maken waarin storytelling, beeldende
vorming, virtual reality en techniek centraal staan.
Je kunt hier dus eenvoudig taaldoelen aan verbinden bij het schrijven van het
mysterie en daarna werk je aan vaardigheden als probleemoplossend
handelen, samenwerken, creativiteit en samenwerken. Uiteindelijk heb je een
kant en klare escaperoom rondom een door de klas bedacht mysterie. Deze
escaperoom kan door andere klassen gespeeld/beleefd worden. We hebben
de benodigde tijdsinvestering wat aangepast
Inschrijven kan via https://muzelinck.culink.nl Wil je meer weten? Kijk op onze
site of stuur een mail aan info@stooom.nl of aan henri.elbers@muzelinck.nl
Ook de intermediairs van Muzelinck die op school komen voor het
cultuuraanbod kunnen je meer informatie geven over dit superleuke project.
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Bijdrage vanuit Tafelronde 73
Dit voorjaar hebben we een pitch gegeven over STOOOM aan de heren
van Tafelronde73 in Oss. Zij waren enthousiast over STOOOM en wilden
ons graag ondersteunen om het uitleensysteem verder uit te breiden met
een aantal interessante leskisten. Een van de kisten die we vanuit hun
bijdrage hebben aangeschaft is Luqo. In deze video legt meester Sander
uit wat Luqo precies is. In Leenkist 11 zitten drie sets met Luqo knoppen en
3 iPads. Hiermee kun je 12 leerlingen tegelijkertijd aan de slag laten gaan
met interactieve taal- en rekenactiviteiten. Reserveer leenkist 11 via Culink.
Met dank aan Tafelronde73 voor de bijdrage.

I
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Zie ginds komt de STOOOMboot

Zo rond de feestdagen geven we je iedere dag een cadeautje in de
vorm van een handige tip, een app, materialen en meer. Je vindt de
padlet op onze site of via
https://stooom.nl/opdrachten-en-materialen/zie-ginds-komt-destooomboot/

STOOOMkisten - Onderdelen gezocht!
Regelmatig missen we bij het controleren van onze leenkisten
onderdelen. Soms is dat niet zo erg maar regelmatig zijn het wel
essentiële onderdelen van onze kisten. Vervangen is soms niet mogelijk
of prijzig. We willen jullie daarom vragen om de kisten goed te
controleren voordat ze je inlevert. Houd (kleine) materialen in de buurt
van de leenkist. Dank voor jullie medewerking!
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Nieuwe STOOOMkist
Beebot gr 1-2-3 Hennie de Heks
In samenwerking met onze partner Bibliotheek Oss werken we aan een
aantal nieuwe STOOOMkisten waarbij een prentenboek een rol speelt.
De eerste kun je vanaf medio december boeken en gaat over de Beebot
en Hennie de Heks. Jonge kinderen leren programmeren met de Beebot
aan de hand van het verhaal van Hennie de Heks.

Verwacht STOOOMkist Podcasts maken
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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.

