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NIEUWS
VAN HET STEAMTEAM
Beste collega's,
De laatste weken van dit schooljaar zijn weer
aangebroken. Maar er zijn natuurlijk nog
STOOOMlab-bezoeken en STOOOMkisten die
worden uitgeleend.
Voor komend schooljaar staan er vast ook
weer mooie nieuwe dingen te gebeuren.
Blijf onze nieuwsbrief dus ook trouw lezen voor
updates en meer!
Het Steamteam Gert-Jan, Suzanne, Sandra en Ruud
www.stooom.nl
info@stooom.nl
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Inschrijven STOOOMaanbod schooljaar '22-'23
Vanaf nu kun je weer reserveren voor het
STOOOMaanbod in schooljaar 2022-2023.
Ga dus snel naar Marktplaats Muzelinck
en boek jouw leskisten en bezoek aan een
van de STOOOMlabs!
Op pagina 7 vind je uitgebreidere info
over ons aanbod en bezoek aan STOOOM.
Voor vragen mail dan naar
info@stooom.nl

Wist je dat...?!
Het Muzelinck aanbod komend schooljaar gaat veranderen!?
Er binnenkort dus 2 BYOR leskisten te leen zijn!
Je de AR-app Figment gratis
kunt downloaden
(IOS en Playstore)
Je ons altijd kunt benaderen met vragen over
de koppeling van het STOOOMaanbod met jouw onderwijs!
Dit kan via info@stooom.nl
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Samenwerking STOOOM en Bibliotheek Oss
Aanvulling BeeBot leskist 13: Vos en Haas
In samenwerking met de Bibliotheek Oss hebben we een nieuwe aanvulling
voor leskist 13 gemaakt voor de beebot.
Dit keer over de boeken van Vos en Haas. Er is een variant voor groep 3 en
eentje voor groep 4. De vragen gaan over het verhaal en spelen in op de
taalontwikkeling van de leerlingen.
Natuurlijk blijft het boek van groep 1-2 Feest ook nog aanwezig voor Leskist 13.
Geef bij het boeken aan welk boek met materialen je graag wilt lenen?!

Aanbod Bibliotheek Oss
Wist je dat de Bibliotheek Oss allerlei gastlessen verzorgd in de klas? Dit
kunnen lessen en projecten zijn op het gebied van lezen en leesbevordering,
maar ook over digitale geletterheid, zoals bijvoorbeeld over nepnieuws en
informatievaardigheden. Nieuwsgierig geworden? Al het aanbod is te vinden in
de onderwijswebshop op de website van de bibliotheek.
Je kunt hier ook meteen boeken!
Zie: Webshop Bibliotheek
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Week van de Techniek 21 t/m 25 Juni 2022
Tijdens de week van de techniek zullen er in Oss en omgeving meerdere
bedrijfsbezoeken voor scholen georganiseerd worden. Wil je je last
minute nog inschrijven met groep 7-8 scan dan de QR voor het
inschrijfformulier!!
Met als klap op de vuurpijl de dag van de techniek
op zaterdag 25 juni!
Deze zal worden georganiseerd op de locatie
Spierings Mobile Cranes in Oss van 10.00 - 16.00u.

I
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Week van de techniek: Vloggers gezocht
Zit er bij jou in de klas een Vlogger?! Dan is de organisatie van de week van de
techniek op zoek naar hem/haar. Lees onderaan wat zij dan moeten doen.
Als leerkracht kun je de info en blog onderaan het bericht delen met de kinderen in
jouw klas en evt. ouders!
We zijn op zoek naar Vloggers
Ben jij een vlogger dan is de organisatie van de techniekdag op zoek naar jou! Wat
mag je gaan doen als vlogger:
Je hebt al een social media kanaal (bijv: youtube of instagram account) waarop
je al langere tijd vlogt.
Je mag in de week van 21 tot 25 juni natuurlijk allerlei bedrijven bezoeken om
over te vloggen.
Je komt sowieso langs bij de techniekdag op 25 juni
Je maakt een vlog van je bezoek
Het is extra leuk als je mensen interviewt. Niet alleen de gasten, maar ook de
mensen die er met een kraampje staan.
Het is ook extra leuk als jezelf meedoet aan alle activiteiten. (Breng jezelf in
beeld terwijl je in een grote machine van Spierings zit bijv.)
Wij delen naderhand jouw vlog aan al onze volgers op social media
Natuurlijk hou je er zelf iets aan over 😉
Interesse?
Neem contact op met Nancy Kusters (nancykusters@me.com)
Zet in de mail een link naar jouw vlog of een uitleg
hoe Nancy je vlog kan vinden.
Zet in je mail het 06 nummer van jou of van je ouders.
We hopen je snel te zien tijdens de week van de techniek.
Klik hier voor de link naar de blog
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TOOL/TPL
Vroeg op pad om op tijd klaar te staan om leerlingen een les infratechniek te
kunnen geven. We zijn maar wat blij dat het weer kan. Wat hebben we het
gemist, jonge enthousiaste kinderen die niet kunnen wachten om aan de
slag te gaan. Een stukje theorie, leren door te doen en iets maken om mee
naar huis te nemen. Deze week hebben we les mogen geven aan vijf
groepen, variërend van groep 1/2 tot groep 6. En ook in ons Technieklokaal
op locatie Zuid ontvangen we dit schooljaar nog enkele groepen.
We zijn druk doende om ons aanbod voor de verschillende groepen voor
komend schooljaar op de site www.techniekinoss.nl te plaatsen en daaraan
gekoppeld de inschrijvingen.
Voor vragen u mailen naar b.devries@hethooghuis.nl
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Inschrijven voor bezoek aan STOOOM
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. Daarnaast is er ook aanbod STOOOM@school.
Wij komen dan naar jullie toe met een aanbod. Je kunt ze reserveren via Culink.
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. Hoor je niet bij deze scholen neem dan
even contact met ons op. We spreken dan samen een prijs af.
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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

