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PROGRAMMA 
OKTOBER 
2017 

Locatie 
eLAB Bibliotheek Hoogezand 
Gorecht-Oost 157 
Aanmelden vooraf via 
elabhoogezand@biblionetgroningen.n1 

www.biblionetgroningen.nl/eLAB 	de Bibliotheek 

PROGRAMMA 
SEPTEMBER 
2017 

Locatie 
eLAB Bibliotheek Hoogezand 
Gorecht-Oost 157 
Aanmelden vooraf via 
elabhoogezand@biblionetgroningen.n1 

Woensdag 4 oktober 14.00-15.00 uur & 
Woensdag 4 oktober 16.00-17.00 uur 
Laat je verrassen met een griezelactiviteitl 
Aan deze activiteit kun je deelnemen met een 
toegangskaart voor het Kinderboekenspektakel. 
Te verkrijgen via Kielzogtheater. 
Leeftijd: 7-12 jaar I  Kosten: € 3 

Woensdag 11 oktober 14.30-15.30 uur 
Griezelig 3D printen 
Wees creatief en ontwerp je eigen 3D-object. 
De 3D-printer gaat jouw creatie printen. Het is 
Kinderboekenweek en het thema is griezelen. 
We verwachten dus bele spannende ontwerpen. 
Een ding is zeker: ze geven licht in het donker! 

Combi -workshop 
Woensdag 18 oktober & 25 oktober 
14.30-15.30 uur 
Scratch & mBOT 
Deze workshops horen bij elkaar. Je kunt je alleen opgeven 
voor beide woensdagen. Leeftijd: 7-12 jaar I Kosten: € 6 
• Scratch 18 oktober De eerste woensdag leer je de 
programmeertaal Scratch. Dit klinkt misschien 
ingewikkeld, maar dit valt mee hoot! Je leert en ontdekt 
welke leuke dingen je hiermee kunt maken. Scratch 
is voor het maken van interactieve verhalen, animaties, 
spellen, muziek en kunst en speciaal voor kinderen. 
• mBot 25 oktober Met wat je vorige week hebt geleerd, 
kun je vanmiddag een echte robot gaan programmeren. 
Je laat hem allerlei opdrachten uitvoeren. 

Zaterdag 28 oktober 14.00-15.30 uur 
Lampion maken met Lasersnijder 
Je gaat een lampion maken, maar niet zomaar een! 
Deze ontwerp je op de computer en met een bijzondere 
machine — de lasercutter — worden de onderdelen 
uitgesneden. Die onderdelen zet je vervolgens zelf 
in elkaar. 

Lees verder op de achterkant >  

Woensdag 30 augustus 14.30-15.30 uur 
Stommelstaarten maken 
Een stommelstaart is een soort spookhond 
met een stompje als staart. Een griezelige 
print uit de 3D-printer! 
Leeftijd: 7-101 jaar I  Kosten: € 3 

Woensdag 6 september 14.30-15.30 uur 
Stop Motion griezelfilmpje maken 
In tweetallen maak je een animatiefilm door 
samen een griezelverhaal te bedenken, na te bouwen 
met LEGO en digitaal te verwerken met de tablet. 
Leeftijd: 7-12 jaar I  Kosten: € 3 

Woensdag 13 september 14.30-15.30 uur 
Ozobot-robotjes: eenvoudig programmeren 
Ozobot-robotjes zijn minirobotjes die je met kleurcodes 
programmeert. Als je het goed doet, rijdt Ozobot jouw 
route op de plattegrond! 

Woensdag 20 september 14.30-15.30 uur 
BBC micro:bit 
Ken je de BBC micro:bit? Hiermee kun je coole dingen 
programmeren. Je gaat een object met ledlampjes maken. 
Dit programmeer je naar eigen inzicht en creativiteit. 
Leeftijd: 9-14 jaar I Kosten: € 3 

Woensdag 27 september 14.30-15.30 uur 
Hologram maken 
Maak je eigen hologram-projector. Je hebt vast wel eens 
een hologram gezien: een digitale 3D-projectie in de lucht. 
Je gaat ontdekken hoe dat werkt en je maakt een hologram 
van je zelfgemaakte piramide. Graag zelf een smartphone 
meenemen, het eLAB beschikt over een beperkt aantal. 
Leeftijd: 7-12 jaar I  Kosten: € 3 

Lees verder op de achterkant > 
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