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Beste lezers
Het gaat weer snel! Voor je
het weet is die eerste
drukke
schoolmaand
achter de rug. Onze
nieuwe
boreling,
de
basisschool,
ging
met
enthousiasme en effect
van start. Ondertussen
komen ’s avonds en in de
weekends nieuwsgierige
binken en meiden langs
voor een portie uitdaging.
En de programma’s voor
de
schoolvakanties
worden uit de mouwen
geschud.
We draaien dus weer op
volle toeren!!
Veel leesplezier!
Elke Coorens
hoofdcoördinator
Arkades vzw

Kalender

Programma Halloween@Arkades
Net zoals vorige vakantie-edities hopen we dat ons aanbod alweer kan
gesmaakt worden. De koppen werden bij elkaar gestoken met als resultaat
een waanzinnig aantrekkelijk aanbod in de sfeer van Halloween.
De inschrijvingen lopen vlotjes binnen, maar er zijn nog enkele plaatsjes vrij.
Wacht dus niet om in te schrijven. Uit ervaring weten we dat eens het
programma gekend is, de plaatsjes vrij snel ingevuld geraken. Omwille van de
kwaliteitsbewaking blijven we ons houden aan kleine groepen. Alleen op die
manier kunnen we onze doelen realiseren.

Een blik op de workshops:
6 tot 9 jaar
dinsdag
3/11

Straffe strips
Maak je eigen digitale straffe
stripverhaal. Bedenk, creëer en
maak het met software.

woensdag
4/11

Griezelverhaal met LEGO Story Starter
Griezelige galg met levendig licht
Breng LEGO-steentjes tot leven en
Niet vies van zagen en schuren? Wie
verwerk je creatie in een digitaal
hangt er aan de galg? Mag mee
stripverhaal.
naar huis.
Bakkes, bacteriën
Bacteriën: vies of nuttig? Of beiden? Je komt het te weten! Je mag zelf naar huis
met je eigen ontwerp. Eentje om op te eten.

donderdag
5/11

Griezelige beestjes
Welke beestjes vinden we griezelig? Maar zijn ze dat ook? Na onze studie gaan
we zelf creatief aan de slag.
Latijnse toverkunst
Maak zelf een angstthermometer
Wat heeft Latijn met Harry Potter te
Kan angst gemeten worden? We
maken? En ben je zelf in staat om
proberen het uit met onze eigen
toverspreuken te bedenken?
thermometer.

halloween@Arkades
(9u tot 16u)

27/11 om 19u30
infoavond
basisschool

grimmige gebakjes voor snode snoepers
Aan de slag met zoet om griezelige
dingen op je bord te toveren.

10 tot 15 jaar

halloween klankspel
Welke klanken kan je maken? Welke zijn best griezelig? Het resultaat wordt een
griezelluisterboek!

vanaf 10/10
uitstap Brussel
3 tot 6/11

september 2015

vrijdag
6/11

halloweenscience
Chemie is ook toveren en daarover kom je meer te weten in het
Arkadeslaboratorium. Breng je toverstokje maar mee .
Trick or treat
Schedels prepareren
Na deze workshop weet je alles over
Schedels proper maken lijkt een
halloween. En je mag naar huis met een
beetje vies maar is erg boeiend! Niet
eigen gemaakt aandenken.
voor viespeuken…

Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.
(Confucius, Chinees filosoof)
www.arkades.be

info@arkades.be

0468 10 30 30
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Groepsaankoop Lego Mindstorms en Lego WeDo
Na het succes van de vorige groepsaankoop organiseren we er nog eentje.
De normale prijzen bedragen voor:
 Lego Mindstorms EV3: € 385.99
 software: €107.69
= € 522.66
 lader: € 28,98
 Lego WeDo basisset: € 143.99
 software: € 96.80

= € 240.79

Hoe werkt het? Vraag je aankoop aan voor 15 oktober. De betaling moet
ons bereiken eind oktober. In de loop van de maand november worden de
materialen geleverd en kunnen ze bij Arkades afgehaald worden. Intekenen
doe je via het inschrijfformulier. De link wordt meegestuurd met de mail.
Hoe meer kopers, hoe interessanter het wordt!

Prijs Lego EV3-robot
incl. lader en
software
Prijs Lego WeDo
incl. software

www.arkades.be

< 5 kopers
500

< 10 kopers
460

< 15 kopers
445

165

155

150
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ARKADES AFTER SCHOOL
Voor alle STEM-liefhebbers…
We laten jullie alvast weten dat de STEM-lessen voor volhouders en fanaten in
het teken staan van een thema:
 september – oktober – november: RUIMTE
 januari – februari – maart: BEWEGING
 april – mei: NATUUR

STEM voor volhouders en doorbijters (voor 6 tot 9-jarigen EN 10+-ers)
 september: 12, 19 en 26/9 (€ 60)
 oktober: 3, 10, 17 en 24/10 (€ 80)
 november: 14, 21 en 28/11 (€ 60)
 januari: 9, 16, 23 en 30/1 (€ 80)
 februari: 20 en 27/2 (€ 40)
 maart: 5, 12 en 19/3 (€ 60)
 april: 16, 23 en 30/4 (€ 60)
 mei: 21 en 28/5 (€ 40)
 inschrijven kan per maand

STEM voor fanaten (voor 10+-ers)
module 1 (€ 100): LEGO Space Challenge
 september: 12 en 26/9
 oktober: 10 en 24/10
 november: 14/11
 module 2 (€ 100)
module 2 (€ 100): LEGO Engineering: machines en mechanismen
 januari: 9 en 23/1
 februari: 20 /2
 maart: 5 en 19/3
module 3 (€ 60): Arduinoproject
 april: 16 en 30/4
 mei: 21/5
 inschrijven gebeurt per module
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Arkades basisschool
We bleven in september groeien en dat is fijn!
Toon je interesse in onze werking, volg dan onze schoolblog. Deze wordt wekelijks aangevuld
door onze leerlingen.
http://arkadesschool.blogspot.be
Overweeg je een inschrijving maar je hebt nog teveel vragen, kom dan naar onze infoavond
op vrijdag 27 november om 19u30.
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Gulle schenkers GEVONDEN!
Hartelijk dank aan de schenkers. We hebben het pakket
coöperatieve spellen kunnen bestellen. Er wordt al gretig gebruik
van gemaakt!

Meet ’n greet: geannuleerd
De meet ’n greet moeten we helaas annuleren. Na een bezoek aan de Medialaan, die de
Rodeneuzendag organiseert, hebben we beslist om niet deel te nemen. We zoeken zeker voor
een alternatief.

Dank je wel!
 aan alle vrijwilligers die de nieuwe PRcampagne mee helpen verspreiden!
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