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Beste lezers

Arkades Zomert

Het einde van het
schooljaar is in zicht en
daarmee is voor velen
ook
een
drukke
periode
van
start
gegaan: de gekende
familiefeesten, politiekers die het beste van
zich laten zien, onze
driekleur die het straatbeeld zal sieren tijdens
het WK… Velen kijken
uit naar de rust die de
zomer van 2014 hopelijk kan bieden.

De inschrijvingen voor Arkades Zomert lopen vlotjes binnen. Voor sommige
cursussen zijn nog maar enkele plaatsjes vrij! Snel inschrijven is dus de boodschap!

Bij Arkades kijken we
naar meer uit: Arkades
Zomert!
Samen
ontdekken,
genieten
en leren…
Veel leesplezier!
Elke Coorens
hoofdcoördinator
Arkades vzw

Kalender
25 t/m 28 juni
bezoek onze stand
op de Herentalse
BRADERIJ

In de voormiddag gaan de cursussen door in het vertrouwde Arkadesgebouw. Bij
goed weer – en laat ons hopen stralend weer – picknicken we buiten. We hebben
daarvoor de speelplaatsruimte van Campus De Vesten ter onzer beschikking. Ook
de namiddagactiviteiten zullen allen daar doorgaan.
Wens je in te schrijven? Dat kan op 2 manieren:
 online via onze website;
 download het inschrijvingsformulier (in Word) en mail het door.
OPROEP: we hebben nog affiches! Heb je een plekje vrij op je raam of weet je
een strategisch plekje om ze op te hangen? Laat het ons weten, AUB!

Arkades After School: module september
Rond 15 juni mag het programma voor Arkades After School verwacht worden.
Wat verandert er concreet?
 jaarmodule
 familiekortingen
 vroegboekkorting
Wat verandert niet?
 een geweldig uitdagend aanbod voor max. 10 kinderen of jongeren
 super gemotiveerde en professionele coaches
 de goesting, de passie!

ARKADES ZOMERT
periode 1: 30/6 – 11/7
periode 2: 18/8 – 29/8

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.
(Aristoteles)
www.arkades.be

arkadesvzw@gmail.com

0468 10 30 30
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Robocupjuniorwedstrijd groep elektronicalab –
Trial & Error voor robot Roberto…
Op 24 mei lieten onze cursisten van het elektronicalab
van basisschool en secundair hun geprogrammeerde
robot
meedingen
voor
een
prijs
op
de
Robocupjuniorwedstrijd in Malle. De jonge techneuten
gaven hun robot de naam Roberto. Deze robot hadden
ze zelf ontworpen. Roberto had niet alleen de looks,
maar ook de elektronische snufjes om het gevraagde
wedstrijdparcours te rijden. De robot moest de zwarte lijn
op het parcours volgen en op een bepaald ogenblik
overschakelen op de gele lijn. Uiteindelijk moest Roberto
in het gele vlak, dat hij dan ook weer moest herkennen,
een drankblikje zoeken. Dat moest de robot uit het gele
vlak duwen en ten slotte zichzelf tot stilstand brengen.
Alle voorbereidingen werden al weken getroffen. Een podiumplaatsje zat er helaas niet in!
Roberto was koppig: hij legde het oefenparcours telkens af maar op het wedstrijdparcours
was hij soms het noorden kwijt! Frustratie alom voor onze jongens! Trial and error… Maar
‘deelnemen’ is belangrijker dan winnen en plezier beleven was er gegarandeerd bij!

Bedankt coach Nele voor de geweldige professionele voorbereiding en voor de coaching
van de jongens op alle vlakken: voor, tijdens en na de wedstrijd!
Super dikke merci aan Ruben, Elias D., Robbe, Elias V., Aiden, Wout en Xander voor jullie
teamwork! Heren, jullie slaagden erin om wekelijks op elkaars vorderingen verder te bouwen.
Dat is best uniek te noemen want de ene groep komt op maandag en de andere op
woensdag ! En tot slot: jullie straalden in jullie eenvoud en rust op de wedstrijd.

www.arkades.be

arkadesvzw@gmail.com

0468 10 30 30
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Robots, ook in de knutselles
Bij Arkades komen robots als het ware tot leven. Ook in de knutsellessen: de aftrap werd gegeven door
het ontwerpen van een robot van tijdschriftpapier op canvas. Coach Suzanne had vervolgens het
schitterende idee om een oude desktopcomputer door onze cursisten te laten demonteren. Dat op zich
was al een erg geslaagde activiteit. De kunstenaars leerden de juiste materialen benoemen en
hanteren. Onze speurneuzen gingen verder op zoek naar de benamingen van al die
computeronderdelen. Dat gebeurde aan de hand van een filmpje. Uiteindelijk werd met de onderdelen
een mooie robot gemaakt in een kleivorm.

STEM op STEM!

Gelezen in Klasse: Leer
kinderen programmeren
Dat vinden wij ook en dan
doen
we
dat
toch!
Binnenkort in Arkades After
School!

Met het STEM-actieplan wil de Vlaamse regering de interesse van
jongeren voor techniek en wetenschappen stimuleren en de tekorten
aan afgestudeerden in wetenschappelijke en technische richtingen
opvullen. Eén van de acties van het STEM-platform is de oprichting van
de STEM-academie, een netwerk van buitenschoolse initiatieven
waaraan kinderen/jongeren op interactieve wijze kunnen werken rond
één van de vier STEM-thema’s. Op de website vind je een overzicht
van alle initiatieven van de STEM-academie, geordend per thema.
Wat is een STEM-academie?
De noemer STEM-academie is van toepassing op initiatieven die:
als doel hebben passie voor STEM te ontdekken en ontwikkelen;
gericht zijn op kinderen en/of jongeren tot 18 jaar;
interactief zijn, vaak een component vaardigheden hebben;
één of meerdere van de STEM-thema’s behandelen: Science,
Technology, Engineering & Mathematics;
 op individueel initiatief door kinderen en/of jongeren
bijgewoond worden;
 continuïteit hebben;
 buiten de formele onderwijstijd plaatsvinden.





http://www.stem-academie.be

www.arkades.be

arkadesvzw@gmail.com
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Braderij Herentals

Tekenwedstrijd

Van 25 tot en met 28 juni zal Arkades ook
vertegenwoordigd zijn met een stand op de
Braderij van Herentals. Waar onze stand precies
zal staan, is nog niet bekend. Maar opvallen
zullen we! Kom ons dus zeker een bezoekje
brengen en laat vrienden, kennissen, buren,
familieleden,
…
kennismaken
met
onze
uitgebreide werking.

We willen onze werking bekend maken bij zoveel
mogelijk mensen. Er zullen dus weinig
opendeurdagen of schoolfeesten zijn waar we
niet onopgemerkt bleven. Op 27 april konden de
leerlingen van kleuter- en basisschool Wonderwijs
in Herentals meedoen aan een tekenwedstrijd.
De winnaars van deze wedstrijd werden de zusjes
Yamina en Zahra Peiman. Ze mogen één van de
dagen hun prijs in de brievenbus verwachten.
Proficiat dames met jullie mooie kleurplaten!

Arkades werd ook lid van Thals vzw. Dat maakt
dat we voortaan de rode loper krijgen bij
Herentals Shopping én er kunnen Herentalse
kadochecques verzilverd worden.

Kinderyoga ging van start
Met net geen 10 zijn ze! Op vrijdag komen onze yogakindjes samen om met coach Hanne op avontuur
te gaan. De eerste keer ging men op bezoek in het oerwoud. Wat een lastige karwei om zich
doorheen een woud vol verstrengelde bomen en struiken te worstelen. In de tweede les bezochten
ze de boerderij. Niet alleen yogahoudingen komen in hun tocht aan bod, ook rustmomenten en een
creatieve verwerking. Teken maar eens een varkensstaartje terwijl je ook nog aandacht hebt voor je
ademhaling… De perfecte start van het weekend!

www.arkades.be

arkadesvzw@gmail.com

0468 10 30 30
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‘Kinderen
antennetjes’: VOLGEBOEKT!
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extra

Op 20 mei vond onze eerste thema-avond plaats.
Cindy Helsen gaf een duidelijk beeld weer van
‘Kinderen met extra antennetjes’ of hooggevoelige
kinderen. Alle plekjes waren uitverkocht. Na de
bevraging bleken de aanwezigen erg tevreden te
zijn over de inhoud. Er werden zelfs een aantal leuke
ideeën aangebracht voor een volgende themaavond! Houd dus onze nieuwsbrieven in de gaten!

Erfgoedcel Kempens Karakter
Omdat Arkades van bij de start belang hecht
aan erfgoed, kwam dit ter oren van de
Erfgoedcel. Na een erg constructief gesprek
werd beslist dat Arkades het spel 'De
Erfgoedkrak' gratis ter beschikking krijgt ter
ondersteuning.
Het pakket leidt de kinderen/jongeren op een
speelse manier naar een definitie van erfgoed
en nodigt hen via creatieve opdrachten uit in
een wereld van wonderlijke voorwerpen,
verhalen en tradities, markante plaatsen en
opvallende persoonlijkheden.
Een deel van het spelmateriaal en de
opdrachten
verwijst
naar
erfgoed
uit
Herentals. Zo worden de kinderen zich ervan
bewust dat erfgoed geen ver-van-mijnbedshow is maar een dagelijkse realiteit.

Freinetschool IBIS in de ban van erfgoed
Op 15 mei zakte een Arkadescoach af naar freinetschool Ibis in Herentals om de eerste module van
het erfgoedspel te spelen met de kinderen van het 3de en 4de leerjaar. Op maandag 19 mei kwam de
groep op haar beurt op bezoek. Na een heuse stadswandeling lunchten de hongerige wolven in het
Arkadesgebouw. De namiddag werd gevuld met de verdere ontdekking van erfgoed. Coach Kiala
stond paraat! Het werd een erg erfgoede namiddag.
Dank je wel!
 aan alle vrijwilligers die de nieuwe PRcampagne mee helpen verspreiden!

www.arkades.be

arkadesvzw@gmail.com

0468 10 30 30

Arkades Xtra
Jaargang 1, nr. 3

mei 2014 p. 6

Nieuwe website gaat binnenkort online!
Om iedereen zo goed mogelijk te dienen,
hebben we werk gemaakt van een nieuwe
website. Die zal spoedig online gaan ter
vervanging van de huidige. Inschrijvingen zullen
dan gemakkelijker uitgevoerd kunnen worden.
Ons webadres blijft hetzelfde: www.arkades.be.
Al een voorproefje:

Welkom coach Wouter
Omdat coach Nele (elektronica) andere
professionele verplichtingen had, kwam
coach Wouter ons ter hulp. Wouter is nog
student en volgt elektro-mechanica in het
laatste jaar in Campus De Vesten. Wouter is
tevens één van onze zomercoaches en
mocht nu al eens proeven! Dank je wel,
Wouter, om in te vallen!

Dank je wel!
HEET VAN DE NAALD: Arkades breidt uit met EHBK
 aan
alle vrijwilligers die
de nieuwe
Arkades lanceert een nieuwe tak: Expertisecentrum
Hoogbegaafdheid
Kempen.
MenPRzal
campagne
mee helpen
verspreiden!
terecht kunnen voor alle issues die met hoogbegaafdheid
te maken
hebben.
Dat kan gaan
van de eerste (intake)gesprekken tot diagnostisch onderzoek en verdere begeleiding. Het
diagnostisch onderzoek valt in de professionele handen van onze nieuwe medewerkers,
psychologen Els Mampaey en Sven Cooremans. Zowel kinderen, ouders als scholen kunnen
rekenen op ondersteuning. Met dit initiatief wil Arkades een leegte vullen voor de Kempen:
een centrum waarmee je met al je vragen terecht kunt.

Wie interesse toont in of vragen heeft over EHBK, kan vrijblijvend contact opnemen.
www.arkades.be

arkadesvzw@gmail.com

0468 10 30 30

Arkades Xtra
Jaargang 1, nr. 3

mei 2014 p. 7

ZOOM IN… de cursisten aan het werk
Tieneryoga: meidenkli(e)k

Elektronicalab: niet enkel robots

Ook voor tieneryoga vonden we net voldoende
kandidaten om van start te gaan.

Na de robotwedstrijd zullen de cursusten van het
elektronicalab kennismaken met de soldeerkunst.
Ze kozen allen al een projectje om mee aan de
slag te gaan.

NIET VERGETEN…
Op 29 maart laten onze cursisten zien wat de Arkadescoaches hen bijbrachten. Iedereen is welkom om
15u voor het TOONMOMENT. Inschrijven gebeurt via het strookje dat de cursisten kregen of via een
mailtje.
Aansluitend is er de kans om de coaches te spreken tijdens het INFOMOMENT van 17u tot 18u.

Meer kiekjes?
Vanaf nu is er op de huidige website ook een
CURSISTENPAGINA. Daarop moet je inloggen. Je
krijgt dan toegang tot de fotogalerij en de
nieuwsbrieven. Ook de kwaliteit van de foto’s is
daar natuurlijk opitmaal.

www.arkades.be

arkadesvzw@gmail.com

0468 10 30 30

