
TECHNIEK EN LEREN PROGRAMMEREN IN DE BIEB

ROBOC@R  MET 
            FISCHERTECHNIK
Meten, regelen en programmeren 
met Fischertechnik.

8-14 jaar

DRONE CUP 
 
Een heuse drone race in 
de Bieb en hoe leer je om 
een mini drone te 
besturen?

  10-14 jaar

BLUE-BOT  & 
              MAKEY MAKEY
De blue-bot d.m.v. programmeren 
een parcours laten lopen en met 
fruit muziek maken, hoe leuk is dat?

                                                     6-12 jaar

WORKSHOP 
        HANDLETTEREN
Een heel andere techniek ;-)  
Zelf kaarten vormgeven met 
handlettering.

Doe mee!

Vanaf 9 jaar



ROBOC@R MET FISCHERTECHNIK
19/26 juli,  2/9/16/23 augustus, duur 2 uur, kosten 2,50
Locatie en tijden zie achterzijde.

DRONE CUP
18 juli en 30 juli,  duur 3 uur, kosten 15,00
Locatie en tijden zie achterzijde.  

Meten, regelen en programmeren met 
Fischertechnik

•  Leer de basisprincipes van programmeren.
•  Maak kennis met de belangrijkste 

onderwerpen meten, regelen en 
programmeren.

•  Ervaar de interactie tussen de machines en 
software.

Een eenvoudige manier om aan de slag te 
gaan met programmeren! De Roboc@r legt de 
basisprincipes van programmeren uit op basis 
van de grafische programmeersoftware, die 
wordt gebruikt om Fischertechnik-modellen te 
besturen. 

Met de Roboc@r worden eenvoudige onderwerpen en daarmee de technologie 
van het dagelijks leven op speelse wijze begrijpelijk! 

Vliegen met een drone? Dat kan tijdens de Summerschool

Je krijgt de uitdagende opdracht om een creatief parcours te ontwerpen met 
spullen uit de bibliotheek voor een drone race in de bibliotheek. 

Je gaat zelf in groepjes hindernissen bouwen, die tijdens de drone race worden 
gebruikt. Hoe moet de hindernis eruit zien, kan de drone wel door de hindernis, 
waar moet de drone landen? 

Je moet dus goed nadenken, samenwerken, bouwen, testen en beslissingen 
nemen. Natuurlijk moet je ook leren om een mini drone te besturen. 

Ook dat leer je in de Vliegschool van de bibliotheek. Geweldig toch!



BLUE-BOT  & MAKEY MAKEY
30 juli, 1/6/8 augustus  duur 2 uur, kosten 2,50
Locatie en tijden zie achterzijde.

WORKSHOP HANDLETTEREN
23 juli en 20 augustus,  duur 2 uur, kosten 2,50
Locatie en tijden zie achterzijde.

Programmeren met Blue-Bot en Makey Makey

De Blue-Bot heeft 7 knoppen op zijn rug, 
maar kan ook via bluetooth geprogrammeerd 
worden door middel van een app.

Door de transparante buitenkant kun je goed 
zien uit welke onderdelen de Blue-Bot is 
opgebouwd en welke onderdelen in werking 
worden gezet wanneer je de Blue-Bot een 
opdracht geeft.  De Blue-Bot kan tot en met 200 
stappen geprogrammeerd worden, waardoor een eindeloze variatie aan routes 
kan worden gemaakt. Een echte uitdaging!

Met de MakeyMakey kun je functies van de computer overnemen met 2 draadjes! 
Verander alledaagse dingen in ‘Touchpads’ en gebruik ze om je computer aan te 
sturen! Zoals bijvoorbeeld muziek maken met een banaan. 
Hoe leuk is dat?

Zelf tekenen met letters?

Handletteren is een nieuwe rage.  Overal bij bijvoorbeeld cafe’s zie je van die 
leuke schoolborden met handlettering, maar denk ook eens aan agenda’s, quotes 
in lijstjes, kaartjes en cadeauverpakkingen.

Maar wat is handletteren nu eigenlijk? Kan je het ook als je een onleesbaar 
handschrift hebt?  Ja hoor! Handletteren is namelijk het tekenen van letters. Heel 
veel verschillende soorten letters, met de leukste versieringen. 

Aan een mooie handlettertekst gaat een heel proces vooraf, van schetsen, 
schetsen en nog meer schetsen tot het uiteindelijk laatste definitieve penstreepje 
zetten. Nieuwsgierig? Doe mee en geef je op voor de workshop.



HOE MELD IK MIJ AAN?

Dit kan via de website www.bibliotheeknijkerk.nl/summerschool

Voor de volgende 3 activiteiten kun je je aanmelden via de website. 
- Roboc@r met Fischertechnik
- Blue Bot & Makey Makey
- Handletteren
Op de dag zelf neem je 2,50 (gepast) mee.

Voor de Drone Cup moet je van te voren een e-ticket á € 15,00 kopen, je kunt dit 
betalen met iDeal. Dit kan via de website van de bibliotheek.

Meld je op tijd aan, want vol=vol!

Check de website van de bibliotheek voor de laatste info!

Activiteit Datum Tijd Locatie Kosten

Roboc@r met 
Fischertechnik

donderdag 19 juli   
donderdag 26 juli   
donderdag 2 augustus  
donderdag 9 augustus
donderdag 16 augustus
donderdag 23 augustus

09.30 - 11.30 uur
09.30 - 11.30 uur
09.30 - 11.30 uur
09.30 - 11.30 uur
09.30 - 11.30 uur
09.30 - 11.30 uur

Bieb Nijkerk
Bieb Nijkerk
Bieb Hoevelaken
Bieb Hoevelaken
Bieb Nijkerk
Bieb Nijkerk

€ 2,50 
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

Drone cup woensdag 18 juli 
maandag 30 juli

09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur

Bieb Hoevelaken 
Bieb Nijkerk

€ 15,00
€ 15,00

Blue Bot &  
Makey Makey

maandag 30 juli
woensdag 1 augustus
maandag 6 augustus
woensdag 8 augustus

09.30 - 11.30 uur
09.30 - 11.30 uur
09.30 - 11.30 uur
09.30 - 11.30 uur

Bieb Hoevelaken
Bieb Nijkerk
Bieb Hoevelaken
Bieb Nijkerk

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

Handletteren maandag 23 juli
maandag 23 juli
maandag 20 augustus
maandag 20 augustus

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur

Bieb Nijkerk
Bieb Hoevelaken
Bieb Nijkerk
Bieb Hoevelaken

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

Bibliotheek Nijkerk, Frieswijkstraat 99, Nijkerk, tel. 033 2451756
Bibliotheek Hoevelaken, Meerveldlaan 22, Hoevelaken, tel. 033 2535420

Voor meer informatie kijk op de website 
www.bibliotheeknijkerk.nl/summerschool
of mail naar: activiteiten@bibliotheeknijkerk.nl


