
1 
 

    

 

 

 

Lubbeek, 1 december 2022 

 

 

Beste ouders, 

 

Ook in het tweede semester organiseert onze STEM-academie ‘Lubbeek-Lab’ tal van 

naschoolse workshops en vakantiekampen om kinderen kennis te laten maken met techniek 

en wetenschap.  

Graag delen we jullie de planning mee voor het 2ste semester. 

 

1) TIJDENS HET SCHOOLJAAR 

 

 

 Prikkelworkshops 

Tijdens de prikkelworkshops leren de kinderen meer over verscheidene wetenschappelijke 

principes zoals zwaartekracht, actie-reactie, elektriciteitskringen, optica, chemische reacties en 

nog veel meer! 

Kinderen van het 1ste en 2de leerjaar kunnen deelnemen aan de workshop Unplugged 

Robotics die we in twee deelgemeenten organiseren. 

De data van de workshops vindt u in onderstaande tabel. De prijs bedraagt €36 voor de hele 

reeks (=3 sessies). 

 

Locatie Data 

LINDEN - De Stip Linden, 
Martelarenplaats 1 

04/05, 11/05 en 16/05 

BINKOM – De Stip Binkom, 
Schoolstraat 4 

07/02, 14/02 en 28/02 

 

 Verdiepingsworkshops 

Kinderen tussen 9 en 12 jaar kunnen zich nu inschrijven voor een reeks 
verdiepingsworkshops (5 reeksen). 

De data van de workshops vindt u in onderstaande tabel. De prijs bedraagt €60 voor de hele 

reeks (=5 sessies). 
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Naam workshop Locatie Data 

Mini makerspace LUBBEEK – Sint-Martinus Lubbeek, 
Dorpstraat 18, Lubbeek 

16/02, 02/03, 09/03, 16/03 
en 23/03 

Lego Robot reeks  LINDEN - De Stip Linden, 
Martelarenplaats 1, Linden 

10/01, 17/01, 24/01, 31/01 
en 07/02 

 

2) TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES 

 Tijdens de krokusvakantie (20/02 tot en met 23/02) 

 Naam kamp Locatie 

8 tot 10 jaar Smart Gadget Shaping LINDEN - De Stip Linden, 
Martelarenplaats 1, Linden 

9 tot 12 jaar Lego Robot kamp 
Cargo connect 

LINDEN - De Stip Linden, 
Martelarenplaats 1, Linden 

 

 Tijdens de Paasvakantie (03/04 tot en met 06/04). 

 Naam kamp Locatie 

4 tot 6 jaar Cubetto – het onbewoonde eiland PELLENBERG – School 3212 

7 tot 9 jaar Lego Robot kamp  
Lol in het Labo 

PELLENBERG – School 3212 

9 tot 12 jaar Lego Robot kamp 
Cargo connect 

PELLENBERG – School 3212 

 

 Tijdens de Zomervakantie (03/07 tot en met 06/07) 

 

 Naam kamp Locatie 

4 tot 6 jaar Cubetto – het onbewoonde eiland LINDEN - De Stip Linden, 
Martelarenplaats 1, Linden 

7 tot 9 jaar Lego Master kamp LINDEN - De Stip Linden, 
Martelarenplaats 1, Linden 

 

De prijs voor een volledig kamp (= 4 dagen) bedraagt €160. De ouders brengen de kinderen 

tegen 9u naar de locatie en komen de kinderen daar tegen 15u30 ophalen.  

 

3) INSCHRIJVINGEN EN REGELEMENT 

 

De inschrijvingen zullen gebeuren via het Ticketgang platform en worden vanaf 01/12 om 

20u opengesteld. 
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Door in te schrijven ga je akkoord met het huishoudelijk reglement van de STEM-academie 

Lubbeek-Lab. Dit reglement is terug te vinden op www.lubbeek.be/stem-academie-lubbeek-

lab. 

Een korting van 50% (sociaal tarief) kan verkregen worden voor deelname aan de 

activiteiten van de STEM-academie. Ouders die menen in aanmerking te komen voor sociaal 

tarief, kunnen dit aanvragen. De voorwaarden om in aanmerking te komen, vindt u in het 

huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang.  

Een korte beschrijving van de workshops en de kampen vindt u in bijlage. 

 

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen op onze activiteiten! 

 

 

 

 

 

 

 

An Wouters        Lynn Van Oppens 

Schepen van Onderwijs      Deskundige Onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met steun van: 

http://www.lubbeek.be/stem-academie-lubbeek-lab
http://www.lubbeek.be/stem-academie-lubbeek-lab

