
Nieuw: de Makermiddag van start op zolder

Na de herfstvakantie, in november, starten we met de Makermiddag. Op de Makermiddag tussen
14.00-16.00 uur op 2, 9 en 23 november is in het Maaklab op zolder (zie voor meer data en inschrijven
het webadres hieronder). Het idee is simpel: op de Makermiddag zijn leerlingen vanaf groep 5 iets aan
het maken. Deze makers maken je kennis met andere makers en helpen we elkaar. Ook ouders en oud
leerlingen van de Amalia-Astroschool die hun broertje of zusje komen helpen in de 'Makerspace' zijn
van harte welkom.
 
Meester Rik is er natuurlijk wel om eea aan te vragen maar  zegt niet wat je moet doen, die is zelf ook
lekker aan het klooien met een eigen project. Bedenk dus zelf maar iets! (of neem een kijkje op
www.instructables.com of http://abcmaken.nl/ ter inspiratie) Wat zou jij graag willen maken?
 
Op 2, 9 en 23 november is er voorafgaand aan de Makermiddag tussen 13.30-14.00 uur een inloop
moment in het Maaklab op zolder. Ouders kunnen een kijkje te nemen in het Maaklab op zolder en
kunnen zo even kennis maken met Ontwerpend en Onderzoekend Leren (OOL). Ouders een beeld krijgen
wat leerlingen allemaal doen in het Maaklab. Andersom kunnen ouders op zo’n moment meedenken
over het lesaanbod OOL/WNT onderwijs.

Aansluitend start op die dagen om 14.00 uur de Makermiddag. Een paar ouders gaan met hun eigen
zoon/dochter aan de slag op de Makermiddag, anderen halen hun kind op en gaan weer andere dingen
doen. We starten de Makermiddag met een glaasje limonade en topoverleg zodat we een beetje van
elkaar weten wat de plannen zijn. En als er iets af is komt het met een foto en een stukje tekst op de
WNT website. In 2023 zijn er nog meer Makermiddagen gepland in februari, maart, april, (mei en juni). 
 

Het Maaklab op zolder. Het ziet er nu anders uit dan een paar weken geleden: de tafels zitten in elkaar en
de bankschroeven zijn gemonteerd, de kleioven kan weer gebruikt worden, er is een vinylplotter (nog in
de  doos) en de Lego Spike software werkt op de chromebooks. Een Makerspace in ontwikkeling.

Maximaal 16 leerlingen kunnen zich per middag inschrijven zich via onderstaande link. Dat inschrijven
kan voor één middag of twee middagen tegelijk zodat steeds ook andere leerlingen de kans krijgen om
een keer deel te nemen. Voor de herfstvakantie is er door meester Rik in groepen 5, 7 en 8 al verteld dat
deze mogelijkheid er is. Ook groep 6 is natuurlijk welkom op de Makermiddag, deze groep start na de
herfstvakantie ook weer met de WNT lessen onder schooltijd.
 
Kortom: vind je het leuk om zelf op een Makermiddag wat te maken? >> schrijf je vast in.
https://sites.google.com/view/amalia-astro-ontwerp-onderzoek/keuzewerk/makermiddag 

Meer weten over Maker Education / Maakonderwijs: https://waag.org/nl/lab/maker-education-lab/
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