Het Medialab van de Bibliotheek Eemland sluit de zomer af met een
reeks activiteiten voor kinderen
In de Bibliotheek het Eemhuis kunnen kinderen tijdens de zomervakantie meedoen aan de
workshops van het Medialab! Op het programma staat onder andere het maken van een eigen
morsemachine, ontsnappen uit de educatieve escaperoom en het rondlopen in je eigen Minecraft
wereld met een virtual reality bril.
Workshop Morsemachine maken (7+)
Maandag 26 augustus van 10.00 uur tot 12.30 uur
Kaarten: € 10,In deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met het bouwen van een seinsleutel. Daarna leren
ze hoe morsecode werkt en hoe het gebruikt kan gebruiken om allerlei woorden naar elkaar te
seinen. Zo zijn de deelnemers niet alleen met techniek bezig, maar ook met taal!
Workshop Micro:Bit Maker Kit (9+)
Maandag 26 augustus van 13.30 uur tot 16.00 uur
Kaarten: € 10,Dankzij de Micro:Bit Maker Kit kan iedereen zijn eigen Snake game bouwen, of zelfs een werkende
jukebox! Met de eenvoudige handleiding doorlopen deelnemers stap voor stap het
programmeerproces, en kunnen ze zelfstandig aan de slag met onze docent die meehelpt waar
nodig.
Workshop NASA Simulator - Word nu zelf André Kuipers (9+)
Dinsdag 27 augustus van 10.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur
Kaarten: € 10,Met het educatieve spel Kerbal Space Program leren de kinderen in een mum van tijd echte raketten
ontwerpen, testen en lanceren. Dit wetenschappelijke spel laat hen stap-voor-stap een heel
ruimteschip bouwen: de motor, de vorm, de vleugels, alles kan worden aangepast!
Dagje journalistiek (8+) - Word journalist van jouw journaal
Woensdag 28 augustus van 10.00 uur tot 16.00 uur
Kaarten: € 20,In deze workshop leren de deelnemers presenteren, interviewen, filmen en monteren, alles wat
nodig is om een spannend nieuwsbericht te maken. Samen met anderen gaan de kinderen op zoek
naar een mooi verhaal om met de wereld te delen.
Workshop Minecraft VR (8+) - Duik in de wereld van Minecraft!
Woensdag 28 augustus van 10.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur
Kaarten: € 10,Altijd al echt in je eigen Minecraft wereld rond willen lopen? Dat kan nu met virtual reality! Met de
HTC Vive VR-bril belanden de deelnemers midden in hun eigen virtuele wereld.
Educatieve Escaperoom met het hele gezin (8+)
Donderdag 29 augustus van 11.00 uur tot 12.00 uur en van 15.00 uur tot 16.00 uur
Amsterdamseweg 43, Amersfoort
Kaarten: € 7,50
Bezoek nu met het hele gezin de Educatieve Escaperoom van Het Medialab! Kunnen jullie binnen één
uur ontsnappen?
Workshop Digitale knikkerbaan maken (8+)

Vrijdag 30 augustus van 10.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur
Kaarten: € 10,Met Contraption Maker maken de deelnemers zelf de meest geweldige knikkerbanen. Lanceren,
botsen, hendels en roltrappen. Gebruik je fantasie om de bal via een lange kettingreactie naar het
doel van de missies te krijgen.
Kaarten zijn te koop op www.bibliotheekeemland.nl of in de bibliotheek zelf.
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