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STEM: techniek en wetenschap op  school! 
Ook dit schooljaar hechten we veel belang aan techniek op 

school! De kinderen werken rond 5 thema’s: energie, 

transport, constructie, ICT en biochemie! We hebben al 

heel veel 

Materiaal om mee te werken! 

 

 

Welk werkmateriaal is uit de  

Werkbak gevallen? Zoek op de 2 pagina’s 

over STEM! Schrijf op!



 
 

 

 
 

Ik vond de kwis heel 
leuk!  
We moesten met een 
bakje aanduiden wat 
het goede antwoord 
was bij een proefje. 

        Ikenna 

 We mochten heel veel met onze 

handen doen! Dat was leuk! 

 

Het leukste vond ik dat we met 

een  

Fiets op een kabel konden rijden. 

 

                      Kenji 

Joepieeeee, we 

hebben de kwis gewonnen! 

De prijs was een    experi-

mentenboek! 

 

De proefjes waren heel            

interessant! 

 

       Leander 

WELKOM IN DE WERELD VAN TECHNOPOLIS 

Oplossing oefening: Boormachine, hamer, beitel, schroevendraaie, 



De reporters van ROWD: 
 
Het nieuwe schooljaar bracht ook nieuwe juffen! De leerlingen zijn er op uit  getrokken om die nieuwe juffen van de rode wijzer 

te interviewen!  

 

Hallo juf Sarah: 

 

1.Hoe vind je het op deze school ? Waarom? 

Ik vind het hier super fijn op school! Heel fijne kinderen en super leerkrachten! 

 

2. Heb je leuke collega’s? We weten dat je nummer 1 meester Tim is...wie is je nummer 2? 

Ik heb zeer fijn collega’s. Nummer 2 is een gedeelde plaats voor alle collega’s. 

 

3. Heb je huisdieren? Zo ja, welke? 

Ik heb thuis vissen , namelijk guppy’s.  

 

4. Hoe oud ben je en wanneer verjaar je? 

Ik ben 23 jaar en verjaar op 2 maart.  

 

5. Wat zijn je hobby’s? 

In mijn vrije tijd ga ik zwemmen en doe ik aan yoga.  

 

6. Woon je in een stad of een dorp? 

Ik woon in een stad, namelijk Sint-Niklaas. 

 

7. Wat zijn je dromen? 

Genieten van nog vele mooie vakanties samen met mijn familie en vrienden.  

 

8. Welk paard zie je nooit overdag? 

Een nachtmerrie  

 

9. Hoe heet de vrouw van Messie? 

Vorkie 

 

10. Wat is je lievelingseten? 

Frietjes en spaghetti 

 

11. Wat is je lievelingskleur? 

groen 

 

 

 

 
 

 
 


























