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Beste collega's,
Na een roerige periode zijn we weer open!
De laatste weken hebben we de eerste groepen
weer mogen ontvangen in onze STOOOMlabs.
Onze STOOOMkisten worden ook steeds vaker
door de scholen gevonden en geboekt!
Wij blijven ons aanbod de komende periode
ook nog verder uitbreiden.
Mochten jullie tips hebben voor ons dan horen
wij dit graag.
Het Steamteam - Gert-Jan, Suzanne, Sandra en
Ruud.
www.stooom.nl
info@stooom.nl
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Inschrijven voor bezoek aan STOOOM
Inschrijven schooljaar 2022-2023
In de week na de meivakantie zullen de nieuwe data voor STOOOM voor schooljaar
2022-2023 online komen voor zowel de bezoeken als de STOOOM leskisten.
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 Voor deze groepen bieden we ook STOOOM op school.
Wij komen dan naar jullie toe met een aanbod.
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. Hoor je niet bij deze scholen neem dan
even contact met ons op. We spreken dan samen een prijs af.
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Samenwerking STOOOM en TPL/TOOL
Het schooljaar is in volle gang, natuurlijk mag techniekonderwijs daar in het PO niet
bij ontbreken. Op locatie Zuid van het Hooghuis is al sinds jaren het TPL (Techniek
Promotie Lokaal) gevestigd. Bij TPL ontvangen wij leerlingen van groep 7-8 op onze
locatie waarbij deze leerlingen een werkstuk maken met behulp van machines.
Aansluitend hierop hebben we TOOL (Techniek Onderwijs Op Locatie) ontwikkeld.
Over TOOL kon je in een voorgaande nieuwsbrief al meer lezen, maar....
TOOL is zich verder aan het doorontwikkelen!
De eerste leskist is klaar en kan geboekt worden via Culink, leskist 17. Het onderwerp
is "van stratenmaker tot puzzelkampioen" (infratechniek) Leerlingen kunnen aan de
slag met het leggen van een trottoir en merken dat een stratenmaker meer doet
dan alleen tegels leggen.
De leskist is bedoeld voor de onder/middenbouw van het primair onderwijs. Met
deze opdracht hebben we voor alle leerjaren van het primair onderwijs lesaanbod
met het onderwerp infra.
Infra hoort bij de afdeling Bouwen, Wonen & interieur, maar ook werkstukken en
doe-borden die gelinkt zijn aan Mobiliteit & Transport en Produceren, Installeren &
energie zijn ontwikkeld. Hierdoor zijn alle techniekafdelingen van Het Hooghuis
vertegenwoordigd in de opdrachten en daar zijn we trots op.
De website Techniek in Oss is vernieuwd. Nieuwe filmpjes om goed te laten zien wat
we doen met TPL en TOOL. Met een frisse blik de toekomst in.
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Inspiratiesessie STOOOM/TOOL voor
leerkrachten - Woensdag 30 maart
Op 30 maart 2022 organiseren we tussen 15.00 en 17.00 uur een inspiratie- en
klooisessie voor alle leerkrachten van Filios Scholengroep, SAAM*scholen en
Het Hooghuis. Wat gaan we doen? Samen met onze collega's van TPL/TOOL
bieden we een aanbod rondom de STOOOMkisten, de activiteiten van TOOL en
zorgen we dat je flink wat inspiratie krijgt rondom techniekonderwijs op school.
Wil je er bij zijn? Schrijf je dan in via https://forms.office.com/r/Zqr4Yfe0ZG *
We organiseren de inspiratie- en klooisessie op onze locatie Muzelinck.

*minimum deelnemersaantal 15 personen
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Make-it week - 21 t/m 25 maart
INTERACTIEVE ONTDEKWEEK VOOR BASISSCHOOLLEERLINGEN
Onder de noemer ‘Make-IT-Challenge-week’ gaan duizenden (!)
leerlingen uit groep 5 t/m 8 van basisscholen aan de slag met alles
wat met ICT & media, wetenschap, technologie en cultuur te maken
heeft. Een superinteractieve ontdekweek waar onze scholen ook aan
mee mogen doen!
Iedere dag wordt er een nieuwe challenge aangeboden via een filmpje.
Alle challenges zijn uit te voeren met materialen die op elke school
beschikbaar zijn. Je kunt een challenge in een kwartiertje doen, al
nodigen challenges ook uit om er meer tijd en creativiteit in te stoppen.
Je voert een challenge uit met je klas, in groepjes of in tweetallen; hier
ben je als leerkracht helemaal vrij in.
Ook vanuit thuis kunnen leerlingen aan de slag met de uitdagingen.
Wil jij ook meedoen met jouw klas?? Schrijf je dan nu in!!
Let’s Make-IT happen!
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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.

Lees meer over ons op www.stooom.nl

