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Roeselare, 25 juni 2018

Kinderen worden ‘Weetjesexpert’ van ARhus
ROESELARE --zomervakantie in samenwerking met enkele externe partners

ARgonautjes XL

-kamp voor kinderen van 9 tot 12 jaar. De
kinderen krijgen een blik achter de schermen van het kenniscentrum én maken kennis
met enkele weetjesexperts waarmee ARhus samenwerkt rond kennisdeling.
Succesformule krijgt uitbreiding
bibkamp. Het gaat om een uitbreiding van

. Deze activiteit ging al

meermaals door tijdens voorbije schoolvakanties en kon steeds op veel bijval rekenen.
-voormiddag heel enthousiast over
hun ervaringen achter de schermen van ARhus. Mede op vraag van enkele deelnemertjes
werd de formule nu uitgebreid naar een activiteit van meerdere dagen, verduidelijkt Eva
Vandermeersch, projectmedewerker jeugd bij ARhus. Samen met enkele van onze partners
breiden we deze succesformule nu uit naar een meerdaagse activiteit, waarin diverse
aspecten van de werking van ARhus aan bod zullen komen. Kennisdelen en samenwerken
staan hierbij centraal, legt Eva uit.
Weetjesexperts van ARhus
ARhus onderstreept het belang van een netwerk. Omdat we lang niet alles zelf weten, werkt
Kenniscentrum ARhus samen met gespecialiseerde partners. Of ook, voor de jonge doelgroep,
--- bibkamp slaat ARhus de handen in
elkaar met GOED Deel & Speelgoed (de speelotheek van Zorgbedrijf Roeselare), hogeschool
VIVES, CoderDojo en Fyxxilab. Hoe kan je een mensenleven redden? Welke hippe gadgets

kan je maken van oud speelgoed? Hoe werkt een 3D-printer of hoe kan je piano spelen op een
banaan? Allen vragen die aan bod komen tijdens het bibkamp. We sluiten af met het maken
van funky mocktails in het STEM-labo, enthousiasmeert Eva.

PERSUITNODIGING
Op woensdag 4 juli wordt het ARgonautjes XL - bibkamp afgesloten met een STEM-labo
waarbij de deelnemende kinderen een feestelijk drankje maken. Hierbij wordt de STEMdidactiek gevolgd: onderzoeken, ontwerpen, testen en optimaliseren. Op het einde van dit
proces hebben de kinderen per groepje hun eigen mocktail ontwikkeld. Ze maken deze
mocktail voor zichzelf, maar des te motiverender zal het zijn wanneer ze dit ook zouden
kunnen aanbieden aan jullie, leden van de pers. We nodigen jullie dan ook uit op het
slotmoment van het eerste

---

woensdag 4 juli om 15u30 in

ARhus (verdieping +5). De deelnemers krijgen --- als verrassing -

t-shirt,

overhandigd door algemeen directeur van ARhus, Yves Rosseel.
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