
        
Kampen in de herfst- en krokusvakantie 

 

Voor de 2de en 3de kleuterklas 

RoboClub: Het onbewoonde eiland (LVL 1) 

Programmeren voor kleuters?! Hoe?? Maak kennis met Cubetto; het houten robotje dat kan rijden! 

De kleuters kunnen Cubetto zelf programmeren aan de hand van een controlepaneel en gekleurde 

blokjes. In dit kamp gaat Cubetto opzoek naar een onbewoond eiland. Stap aan boord van onze 

ontdekkingsboot en help Cubetto het onbewoond eiland te verkennen! Maar pas op voor de slangen 

en piraten! Tijdens de voormiddag leren de kleuters met Cubetto werken. Tijdens de namiddag gaan 

we aan de slag met interessante techniekopdrachten en proefjes! 

Prijs: €125 

Data: dinsdag 2 november tot vrijdag 5 november 

Locatie: De Stip Linden 

RoboClub: De Gekke uitvinder 

Programmeren voor kleuters?! Hoe?? Maak kennis met Cubetto; het houten robotje dat kan rijden! 

De kleuters kunnen Cubetto zelf programmeren aan de hand van een controlepaneel en gekleurde 

blokjes In dit kamp maken de kleuters en Cubetto kennis met de gekke uitvinder Gizmo en zijn 

uitvindingen. Help jij om zijn geheime uitvinding tot een goed einde te brengen? Tijdens de 

voormiddag leren de kleuters met Cubetto werken. Tijdens de namiddag gaan we aan de slag met 

interessante techniekopdrachten en proefjes! 

Prijs: €125 

Data: maandag 28 februari tot donderdag 3 maart 

Locatie: School 3212 Pellenberg 

 

Voor het 1e, 2de en 3de leerjaar 

Robolab: Adventure 

Zijn robots en LEGO echt jouw ding? Steek jij graag je handen uit de mouwen? Dan is het RoboLab: 

Adventure kamp echt iets voor jou. Tijdens de voormiddag bouw en programmeer je LEGO robots! 

Zo maak je misschien een supersnelle raceauto of een stevige dam. In de namiddag maken we tijd 

voor het technieklokaal. Je maakt hier enkele kei coole werkjes uit hout, maar gaat ook aan de slag 

met je eigen stroomkringen! Het beste nieuws moet nog komen, je krijgt namelijk al je werkjes van 

mee naar huis!  



Prijs: €125 

Data: dinsdag 2 november tot vrijdag 5 november & maandag 28 februari tot donderdag 3 maart  

Locatie: De Stip Linden (02/11-05/11), School 3212 Pellenberg (28/02-03/03) en Lubbeek (28/02-

03/03) 

 

Voor het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar  

Edison – Kamp (SPIKE) 

Ben jij ook zo’n fijnproever van nieuwe technologie en hippe wetenschap? Vind je robots, drones, 

zonnecellen of escape rooms cool? Blijf nog even hangen, want dit kamp is iets voor jou! De 

voormiddagen zijn gevuld met robotica en programmeren. In de namiddag krijg je iedere dag weer 

een andere toffe Tech-uitdaging op je bord. Al spelend leren, zelf experimenteren, bouwen en doen; 

dat zijn onze slogans. Trek je ouders aan de mouwen, trommel je vrienden bij elkaar en kom proeven 

van techniek en wetenschap! 

Prijs: €125 

Data: dinsdag 2 november tot vrijdag 5 november 

Locatie: De Stip Linden  

RoboChallenge: Replay 

Dansende, spelende, sportende robots?! Tijdens het RoboChallenge: Replay kamp kan het allemaal. 
Je bouwt, programmeert en test je eigen LEGO robot en stuurt hem op pad om de verschillende 
Replay opdrachten tot een goed einde te brengen. Gewichten heffen, basket spelen, dansen en van 
een glijbaan afglijden zijn maar enkele leuke activiteiten die onze robots zullen uitvoeren! 
Prijs: €125 
Data: dinsdag 2 november tot vrijdag 5 november 
Locatie: De Stip Binkom 
 
Roboquest: Into Orbit 

Heb je nog niet met de Lego Mindstorms gewerkt, maar toch zin om het te leren? We onderzoeken 
hoe robots ingezet kunnen worden om allemaal missies uit te voeren en dat op de maan! Steek je 
handen uit de mouwen en bouw je eigen zaklamp! Natuurlijk is er ook wat tijd om tot rust te komen 
tijdens de GameMaker sessies waarin je een echte game leert maken en testen. Wil je bovenop dit 
programma ook nog leren vliegen? Dan zul je blij zijn om onze drones in actie te zien en zelf te 
besturen! 

Prijs: €125 
Data: maandag 28 februari tot donderdag 3 maart 
Locatie: Gebouwen van de IBO vestiging Lubbeek 

 

Kalender: 

Herfstvakantie (2 tot 5 november) 

Naam kamp Locatie 

Roboclub: het onbewoonde eiland De Stip Linden 

Robolab: Adventure De Stip Linden 

Edison kamp (spike) De Stip Linden 

Robochallenge: Replay De Stip Binkom 

 



Krokusvakantie (28 februari tot 3 maart) 

Naam Kamp Locatie 

Roboclub: de gekke uitvinder School 3212 Pellenberg 

Robolab: Adventure School 3212 Pellenberg 

Robolab: Adventure Gebouwen van IBO vestiging 
Lubbeek 

Roboquest: Into Orbit Gebouwen van IBO vestiging 
Lubbeek 

 

 

 

 

 

 

 

      Met steun van: 

 

 

   


