Newsbrief nr. 2 / 2018 - April - mei – juni
Beste collega,
De nieuwe Europese wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wil de
privacy van de burger beter beschermen. Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent
dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
Op de website https://www.dnsbelgium.be/nl/kennisbank/gdpr# vindt u al de inlichtingen
betreffende de bescherming van uw persoonlijke gegevens.
De gegevens die we over u hebben verzameld, hebben betrekking op uw beroep (leerkrachten
wetenschappen) of omdat u specifiek gevraagd heeft om in onze mailinglijst opgenomen te
worden.
U heeft altijd de recht om u uit onze lijst te laten verwijderen:



Ofwel stuurt u ons een mailtje om uit deze lijst verwijderd te worden,
Of meldt u zich af door onderaan op deze nieuwbrief op "unsubscribe" te klikken.

Playful Science 12
Zoals eerder aangekondigd, zal onze volgende festival Playful Science 12 doorgaan op zaterdag 20
oktober 2018 aan de ULB, in het gebouw S, Johannalaan, 44 in Brussel .
Er zullen nieuwigheden zijn: naast de on stage voorstellingen, de presentatie van sommige
experimenten van de kit, de quiz en de slotshow, zullen we tijdens de beurs workshops
organiseren (fysica, chemie, biologie) (2 sessies) waarvoor u zich zal moeten inschrijven. Elke WS
duurt iets langer dan één uur met een pauze van 30 minuten tussen de workshops. U heeft de
mogelijkheid om maximum 2 keuzes te maken. Om u de gelegenheid te geven om toch van de
beurs te genieten zal er in de namiddag geen presentatie on stage zijn, en de beurs zal iets langer
open zijn.

Experiment in STEM
Science on Stage zal workshops organiseren om de experimenten beter in de klas te integreren.
Voor de Vlaamse gemeenschap, wordt het Experiment in STEM in Sint Niklaas op woensdag 19
september 2018 georganiseerd.
Voor de Franstalige gemeenschap, zal de workshop in Bastogne plaats vinden op een woensdag
in november 2018.
Bedankt aan Sofie Decruyenaere en aan Philippe Delsate die de locatie hebben gevonden.
Inschrijving is verplicht; er zijn 2 maal 24 plaatsen beschikbaar.
Eind juni ontvangt u al de noodzakelijke informaties betreffende de inhoud en de
registratiemodaliteiten

Deelname aan publieke evenementen
Tijdens de "Printemps des sciences", (tussen 18 en 25 maart) heeft Philippe Delsate talrijke
animaties voor zeer enthousiaste kinderen georganiseerd in Louvain la Neuve en in Namen.
Ook voor “Printemps des sciences” (24 en 25 maart), hebben Francis Moreau en Bernadette
Anbergen experimenten getoond voor een zeer geïnteresseerd publiek in Mons.
Tijdens het I love Science Festival (27 et 28 april in Brussel), was Science on Stage ook aanwezig.
Isabelle Querton, Barbara Evrard en Bernadette Anbergen hebben sympathieke experimenten
voorgesteld. Philippe Delsate was er ook in de stand van Plastimobile.
Op zondag 6 mei, zal Science on stage ook zichtbaar zijn tijdens het de IRIS feest in Brussel met
Philippe Delsate en in Charleroi tijdens Dimanche des sciences met Bernadette Anbergen .
Op 19 et 20 mei zal Philippe Delsate in Bastogne een serie experimenten laten zien in het kader
van " Wallonie Weekend Bienvenue".

Europees Festival in Portugal
Het volgende Europees festival, georganiseerd door Science on Stage Europa, zal plaats vinden in
Portugal van 31 oktober 2019 tot 3 november 2019. (Meer info op www.science-on-stage.eu ).
Wilt u deelnemen aan dit festival en deel uitmaken van de Belgische delegatie, moet u
1. Enkele originele experimenten voorbereiden,
2. Uw project schriftelijk voorstellen aan Science on Stage Belgium. Vul daartoe het nodige
formulier in. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzrTG0EkouKs6TjJP15xsMTdG8jTXsTk9TTWoovlHN19d2A/viewform
3. Als uw project geselecteerd wordt door de Raad van bestuur krijgt, komt u het
voorstellen tijdens het festival Playful Science in oktober.
Indien uw project daar wordt uitgekozen, wordt uw deelname in Portugal door Science on Stage
(Europa en België) ondersteund.

News van Science on Stage Europa
Leerkrachten van 7 Europese landen hebben hun ideeën samen gebracht in Berlijn om op een
nieuw project te werken. Het heet 'Coding in STEM Education'.
Verschillende NSC hebben hun campagne gelanceerd om nieuwe experimenten te vinden en de
nieuwe delegatie voor Portugal te vormen.
En nog meer nieuws… Lees de nieuwsbrief van Science on Stage Europe:
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/ANKDexFsaKQLWuBYzAUUyCqRgd8

