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WELKOM

#planjebezoek
Jullie zijn welkom!
Sinds deze week staat de agenda voor het komend schooljaar
weer open.
Op onze website lees je over ons aanbod.
Zo introduceren we voor de basisscholen de Ontdekroute
en hebben we voor het voorgezet onderwijs ook diverse
arrangementen zoals de Oriëntatieroute,
Tech- en Talenturen samengesteld.
Zien we je weer snel?

Ga naar Juniortechnovium.nl
COMPUTATIONAL THINKING –
PROFESSIONALISERING VOOR JOU ALS DOCENT
In het nieuwe schooljaar gaan we, samen met HAN_, NXP en de
regionale technieklokalen, een vervolg geven aan het project
Computational Thinking in jouw groep 7 of 8.
Computational Thinking <CT> staat voor: een probleem zo formuleren
dat het vervolgens mogelijk wordt om het door middel van computer
technologie op te lossen.
CT is een van de vaardigheden die hoort in het geheel van Digitale
Geletterdheid.
Samen gaan we -van september tot en met december- een traject in om
CT onderdeel van je curriculum te maken.
Wil je meer weten en ben je benieuwd wat deze boterham met dit traject
te maken heeft: neem dan contact op: marloes@juniortechnovium.nl

www.juniortechnovium.nl
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DE GROTE MEGAMINI TECHNIEKDAG
QUIZ-CHALLENGE-SPEL-SHOW
Jaaa, de 5e aflevering is al weer online verschenen. Een
razendsnelle Spelshow die jou en je klas alle facetten van Techniek
en Technologie uit onze regio laat zien.
Elke aflevering duurt zo’n 12 minuten en is perfect om in te zetten
tijdens een leerzame en ontspannen break!
#hebjijWillemenMichielalgespot? #7wereldenvantechniek #7afleveringen
Youtube: De Grote MegaMini Techniekdag Quiz Challenge Spel Show

FIRST LEGO LEAGUE
CARGOCONNECT
Innovatie, teamwork, programmeren en onderzoek doen:
dat zijn de ingrediënten van First Lego League.
Een tof programma voor leerlingen uit de bovenbouw PO
of onderbouw VO.
Samen met HAN_ en iXperium begeleidt Junior
Technovium al jaren de teams uit de regio die hier aan
meedoen.
Dit jaar is het thema CargoConnect, een fantastisch thema als je denkt aan alle logistieke parels uit
onze regio. Natuurlijk is er nog ruimte voor meer teams om deel te nemen. Neem contact op als je
hierin interesse hebt, wij denken graag met je mee over de mogelijkheden en integratie in je
programma.

MEDIALAB!

Gaaf toch! Deze foto is bij ons gemaakt, in ons nieuwe medialab.
Wij zijn superblij met onze vernieuwde ruimte en onze labs.
Maak snel een afspraak en laat jouw leerlingen hun talent ontdekken!
#protolab #smartlab #sciencelab #designlab #medialab #healthlab

www.juniortechnovium.nl

