
MEDIA
MAKERSPACE

Aan de slag met nieuwe technologieën en media!
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar

MEDIA 
MAKERSPACE

www.detweedeverdieping.nu

Welkom bij de 
Media Makerspace
Het perfecte YouTube-filmpje maken?

Proefjes doen in ons science lab? Of 

een eigen robot bouwen? 

In de Media Makerspace ontdekken 

kinderen techniek en media. 

Kom je mee ontdekken? Meld je aan 

via actie@detweedeverdieping.nu 

of bij het infopunt in de bieb. 

Alle activiteiten zijn alleen voor leden. 

Nog geen lid? Lidmaatschap voor 

kinderen is gratis. Je betaalt eenmalig 

€ 6 inschrijfkosten.

de Kidsredactie
Wil je meer ervaring opdoen met  

het maken van video’s en wil je 

meewerken in een echte redactie 

voor kinderen? Meld je dan aan.

Kijk voor meer informatie op

www.detweedeverdieping.nu/

kidsredactie

Vrijwilliger worden?
Heb je kennis van programmeren,  

robotica en/of elektronica? En lijkt het 

je leuk om kinderen kennis te laten 

maken met nieuwe technologieën? 

Word Media Makerspace vrijwilliger! 

Neem contact op met mediacoach  

Fenne Vermeer via 030 - 604 58 34  

of f.vermeer@detweedeverdieping.nu



KIDSREDACTIE: YOUTUBE
Woensdag 2 december | 15.30 – 17.00 
9 t/m 12 jaar | gratis
Na deze kidsredactie kent YouTube geen 

geheimen meer voor jou. Je leert namelijk 

hoe je een eigen kanaal opzet en hoe je 

gave video’s maakt. 

open lab: make some noice
Zaterdag 12 december | 14.00 – 16.00  
6 t/m 12 jaar | gratis* 
Wist je dat je met bananen piano kunt 

spelen? Echt! Hoe dit werkt, leer je tijdens 

dit Open Lab. Maak je eigen muziekkaart 

en dompel je onder in verschillende  

geluiden. *€ 5,00 materiaalkosten.

#workshopwoensdag: 
Vlogmas
Woensdag 16 december | 15.30 – 17.00 
6 t/m 12 jaar | gratis 
It’s the most wonderful time... of the year! 

Een gezellige #workshopwoensdag 

waarbij je gaat vloggen, een kerstboom 

gaat versieren en je eigen kerstvlog gaat 

maken. 

open lab: en toen?
Zaterdag 10 oktober |14.00 - 16.00   
6 t/m 12 jaar | gratis 
De Kinderboekenweek is misschien 

wel de leukste week van het jaar. Het 

thema is En toen? en daarom reis je in 

het open lab mee naar de 

geschiedenis. Je leert alles over de 

technieken die vroeger werden 

gebruikt. 

#Workshopwoensdag: 
LEGO MINDSTORMS
Woensdag 21 oktober |15.30 - 17.00   
9 t/m 12 jaar | gratis 
Tijdens deze #WorkshopWoensdag ga 

je een eigen robot bouwen. Leer  

meteen hoe je deze kunt besturen en  

programmeren. Aan het einde gaan 

we een worstelwedstrijd doen!

kidsredactie: tiktok
Woensdag 4 november | 15.30 - 
17.00 | 9 t/m 12 jaar | gratis 
Camera, licht, action! Fans van TikTok - 

en wie het sociale medium nog niet zo 

goed kennen, leren tijdens deze  

kidsredactie wat er komt kijken bij het 

maken van een kort filmpje. 

Open Lab: uitvinders
Zaterdag 14 november | 14.00 - 16.00  
6 t/m 12 jaar | gratis 
Ga bij dit Open Lab aan de slag als een 

echte uitvinder. Wie weet bedenk jij 

wel de beste uitvinding van het jaar!

#workshopwoensdag: 
squishies
Woensdag 18 november | 15.30 - 
17.00 | 6 t/m 12 jaar | gratis
Ook zo’n fan van de zachte  

stressballetjes? Bij de #Workshop-

Woensdag ga je je eigen squishies 

maken én versieren. 

 

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Kidsredactie: naar de molen 
Woensdag 2, 9, 16 en 23 september 
14.30 - 17.00 uur | 8 t/m 12 jaar | gratis 
Hoe werkt een molen? In september ga je er 

op woensdagmiddag tijdens de 

kidsredactie alles over leren. Zo ga je in 

gesprek met de molenaar en leer je over de 

ecologische waarde van de molen. Ook leer 

je hoe een molen werkt en wat de 

geschiedenis is. Je maakt tijdens elke  

redactiemiddag een  filmpje die je ook gaat 

bewerken. 

Woensdag 2 september: meet de molenaar 

Woensdag 9 september: thema geschiedenis 

Woensdag 16 september: thema techniek 

Woensdag 23 september: thema ecologie

open lab: afvalturiers
Zaterdag 12 september | 14.00 - 16.00 
6 t/m 12 jaar | gratis 
Tijdens dit Open Lab word je een echte  

afvalturier. Pardon? Afval is ontzettend 

waardevol. Met jouw ‘zooi’ kun je namelijk 

iets nieuws maken. Duurzaam en leuk! 

DE MOLEN

Kinderboekenweek!

Mediawijsheid

JOLLY SEASON!


