
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e E.J. Potgieterstraat 21 

2802 LD Gouda 

0182-527101 

 

Projectleider: 

Pascale Knoops 

pascale.knoops@bsgouda.nl 

 

Coördinator: 

Birgit Groothuis 

birgit.groothuis@bsgouda.nl 

 

www.bredeschoolgouda.nl 

 

Techniekpunt Gouda 

is onderdeel van 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                           Nieuwsbrief Techniekpunt Gouda 

 

 

 

Techniekpunt Gouda heeft een vliegende start gemaakt in 

2016. Er is door de scholen heel goed ingeschreven op de 

onderschoolse activiteiten van Wetenschap & Technologie. 

Er gaan komend schooljaar maar liefst zo'n 6000 leerlingen 

aan de slag met techniek! Hieronder staan een aantal 

activiteiten beschreven die in 2017 in het teken staan van 

W@T.  

 

Het weekend van 1 & 2 oktober is het Weekend van Wetenschap.  

In onze regio zijn er verschillende musea, sterrenwachten, 

onderzoeksinstituten en universiteiten die hun deuren open zetten. 

Kinderen kunnen experimenteren, ervaren, kijken en luisteren 

tijdens de meest uiteenlopende activiteiten.  

http://www.hetweekendvandewetenschap.nl/activiteiten/ 

 

De week van 15 t/m 23 oktober is het de Nederlandse Codeweek;  

een week waarin kinderen op diverse locaties in Nederland 

kunnen programmeren, apps maken of games ontwerpen. 

Voorafgaand aan deze week zal er op 14 oktober een poging 

gedaan worden om het wereldrecord prgrammeren te vestigen:  

Programmeren met 10.000 kinderen!   

Elke school en elke klas kan hier aan deelnemen.  

Je kunt je klas tot 1 oktober aanmelden via  

https://www.codeuur.nl/wereldrecord. Er komt dan op 14 

oktober een docent of begeleider in de klas om samen met de  

leerkracht en de kinderen te programmeren. Doen jullie ook mee? 

 

Graag willen we jullie met deze mail ook op de hoogte 

brengen van een leuk nieuwtje: Op 9 december 2016 komt 

André Kuipers naar Gouda met zijn Collegetour voor 300 

leerlingen van de groepen 7. André vertelt in zijn 

presentatie over zijn verblijf in de ruimte en kinderen 

mogen vragen stellen. Aansluitend zullen er inspirerende 

workshops plaatsvinden op het gebied van wetenschap en 

techniek. Daarbij kun je denken aan virtual reality, 

ruimteschepen maken en proefjes doen.  

Op korte termijn zullen de scholen hiervoor een inschrijfformulier 

ontvangen.  

http://www.hetweekendvandewetenschap.nl/activiteiten/
https://www.codeuur.nl/wereldrecord

