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NIEUWS 
VAN HET STEAMTEAM
Beste collega's,

STOOOM is weer helemaal open! Na 18
maanden van STOOOM op school, STOOOM
thuis en STOOOM leenkisten mogen we ook
onze labs op locaties Stadion en Muzelinck weer
openstellen voor jullie. We hopen je snel met je
klas te mogen begroeten!

Speciaal welkom aan collega's van SKPO-
Novum. Zij mogen nu ook gebruik maken van
STOOOM.

Het Steamteam - Gert-Jan, Suzanne, Sandra,
Ruud en Tessa

www.stooom.nl
info@stooom.nl 

https://stooom.nl/
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Wat is STOOOM?
Bij STOOOM gaat het om onderzoeken, ontdekken en ondernemen, over wetenschap
en techniek, over digitale geletterdheid, over maakonderwijs en creativiteit, over
media, over duurzaamheid en meer.  STOOOM gaat over praktisch aan de slag gaan
met uitdagende opdrachten, over je verwonderen, je talenten ontdekken, over
samenwerking met het bedrijfsleven en meer. 

Waar vind ik STOOOM?
Er is een STOOOMlab op locatie Het Hooghuis Stadion. Dit lab is voor bezoeken door
groepen 7 & 8 (ochtenden). In de middag is het lab in gebruik door leerlingen van het
voortgezet onderwijs. En er is een lab op de locatie Muzelinck. Dit lab is met name
bedoeld voor leerlingen van de groepen 5 & 6. 

Is er ook aanbod voor groep 1 t/m 4?
Dat is er zeker. We hebben een groeiend aantal STOOOM leskisten vol mooie
materialen, activiteiten en ideeën. Je kunt ze reserveren via Culink. Daarnaast
kunnen we jullie ook helpen bij het voorbereiden van projecten.  Stuur hiervoor een
mailtje naar info@stooom.nl 

Van wie is STOOOM?
STOOOM is een gezamenlijk initiatief van Filios Scholengroep, SAAM*scholen, Het
Hooghuis, Bibliotheek Oss, Muzelinck centrum voor de kunsten en Talentencampus
Oss. Het Steamteam helpt je bij al je vragen.

Wat kost het?
Omdat Filios Scholengroep, SAAM*scholen en Het Hooghuis Stadion bijdragen aan
STOOOM is het voor hun leerlingen gratis. Voor SAAM*scholen geldt dat voor de
scholen in de gemeente Oss en Bernheze. Vanaf september zijn hier de scholen van
SKPO-Novum aan toegevoegd. Hoor je niet bij deze scholen neem dan even contact
met ons op. We spreken dan samen een prijs af. 

Inschrijven voor bezoek aan STOOOM 

https://muzelinck.culink.nl/
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STOOOM werkt nauw samen met het TPL op Het Hooghuis Zuid. Hierbij een bijdrage
van Brechtje de Vries van het TechniekPromotieLokaal (voor groep 8)

Dit schooljaar gaan we weer starten met de lessen in ons Techniek Promotielokaal
op het Hooghuis locatie Zuid. Het Techniek Promotielokaal heeft een opknapbeurt
gehad en is verder toegerust met gereedschappen en machines om de leerlingen
met meerdere facetten binnen de techniek kennis te laten maken. Voorbeelden
hiervan zijn de lasersnijder, plotter, de shapers, verschillende freezen. 

Daarnaast hebben we TOOL ontwikkeld; Techniek Onderwijs Op Locatie. 
We kunnen met onze TOOL-bakwagen naar jullie school komen om een praktische
les techniek te verzorgen. Ons doel is de leerlingen kennis te laten maken op een
praktische manier door zelf aan de slag te gaan met gereedschappen (en
machines) die in de praktijk door de vakmensen binnen een bepaalde branche
worden gebruikt. 
De laatste puntjes moeten nog op de i gezet worden voordat we de inschrijving op
de site van “Techniek in Oss” open kunnen zetten. Zodra de inschrijving open gaat
sturen we een mail richting de scholen. 

Samenwerking STOOOM en TPL/TOOL
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Van 9 t/m 24 oktober is het weer Europese Codeweek.
Suzanne Jansen is Codeweek Teacher en zal op 18 en 19 oktober gastlessen
Coderen en programmeren verzorgen op een aantal SAAM*scholen.
Daarnaast kunnen kinderen zich via de  STOOOM-padlet inschrijven voor
naschoolse online workshops Micro:bit en Studio.Code.org.

Deel de link met de kinderen en ouders van de klas! Hierop staat een
inschrijflink voor de workshops, maar ook nog een aantal leuke programmeer-
en codeeropdrachten die je in de klas kunt doen. 
Codeer jij ook mee deze Codeweek!?

Codeweek - 9 t/m 24 oktober 2021

https://padlet.com/stooomoss/72s5wvekoa82mzni
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Op 3 november organiseren we tussen 15 en 17.00 uur een inspiratie- en
klooisessie voor alle leerkrachten van Filios Scholengroep, SAAM*scholen en
SKPO-Novum. Wat gaan we doen? Zo lang er ruimte is zijn collega's vanuit
onze andere partners ook welkom. Je krijgt praktische tips hoe je onze
STOOOM leenkisten in kunt zetten in je klas. 

Wil je er bij zijn? Schrijf je dan in via deze link.

We organiseren de inspiratie- en klooisessie op onze locatie Muzelinck. 

Workshop STOOOM voor leerkrachten

https://forms.office.com/r/cut7KR91Gg
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Samen met onze partner Muzelinck, centrum voor de kunsten bereiden
we een echte podcaststudio voor. Je kunt je nu al inschrijven om met je
groep (vanaf middenbouw) een podcast te komen maken. Deze week
hebben we ons plan gepitcht op de Fontys Pabo in Den Bosch. Hopelijk is
er interesse vanuit de studenten om dit samen met ons meer vorm te
gaan geven. We starten met podcasts rondom duurzaamheid in opdracht
van Oss Schakelt door. Dat doen we met groepen van Kindcentrum
Sterrebos en BS De Nieuwe Link. Claudia Verstegen (Happy Monster
Factory) begeleidt dit project. Stay tuned!
 

I

Podcaststudio
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 In de laatste nieuwsbrief van juni vertelden we over de subsidie-
aanvraag die we samen met een aantal Filios scholen en het Hooghuis
Stadion hebben aangevraagd rondom het leren met badges. Als je kunt
bewijzen dat je een bepaalde vaardigheid beheerst krijg je een digitale
badge. Binnen Oss wordt al op veel plaatsen met deze badges gewerkt.

Goed nieuws! De subsidie is toegekend. de komende weken gaan we
hard aan de slag om dit plan verder uit te werken in samenwerking met
Talentencampus Oss. Binnenkort lees je hier meer informatie over op
onze site. 

Leren en badges verdienen bij STOOOM
- update
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Op zaterdag 2 oktober organiseert de Bibliotheek Oss van 11.00 tot 16.00
uur een gevarieerde dag boordevol presentaties en doe-workshops op
het gebied van Wetenschap. Speciaal voor de jeugd, maar leuk voor
jong en oud!

Graag laten we jou op deze dag samen met allerlei experts zien wat
voor wetenschappelijke kennis ingezet wordt bij bedrijven en
organisaties in Oss. Hoogwaardige kennis om innovaties te realiseren,
maar ook nieuwe technieken die toegepast worden of ontwikkelingen
die op ons af komen.

Heb jij een wetenschapper in je? Kom het ontdekken!

STOOOM is tijdens dit weekend aanwezig met een workshop Build-Your
Own-Robot (BYOR).

Weekend van de Wetenschap -
Bibliotheek Oss
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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.

Samen met onze partner Bibliotheek Oss hebben we weer een aantal
nieuwe leskisten in voorbereiding. Houd hiervoor onze site en sociale media
in de gaten. 

Nieuwe leskisten samen met Bibliotheek Oss

Lees meer over ons op www.stooom.nl 


