
Yeuh, weer naar school!!
Nog een weekje te gaan en dan beginnen in ieder geval de basisscholen weer. Voor veel
kinderen die wel van een beetje structuur houden wel zo fijn. Bovendien zie je je vrienden
weer die je soms wel zes weken hebt moeten missen.

MAAK-Lab Gro
Ook wij vinden het wel fijn om weer terug te gaan naar onze structuur van voor de
vakantie en weer als geheel team aan de slag te gaan. Na een paar geweldige
zomerweken met een fantastisch leuk programma en dito kinderen, dat dan weer wel,
weer gewoon lekker open voor inloop op de woensdag-donderdag- en
vrijdagmiddagen van 13 tot 17 uur.

In verband met de voorzorgsmaatregelen die we moeten nemen in het kader van
Covid-19 moeten leerlingen zich echter nog steeds wel aanmelden voor een tijdsblok
naar keuze. De tijdsblokken zijn van 13 tot 15 uur en van 15 tot 17 uur.
Het is ook mogelijk om (met groepen tot 30 pers.) buiten deze tijden om te komen
voor workshops en gebruik van onze ruimte. Mail naar maaklabgro@skkek.nl of bel
met telefoonnummer 06-45106489 / 06-36163661.
Via de website kun je je ook aanmelden en/of een strippenkaart aanschaffen voor na
een eerste kennismaking https://www.skkek.nl/wp/maaklabgro/.

De Knutselkeet
Ondanks de Corona crisis waren we de afgelopen twee maanden te vinden op
verschillende locaties met onze mobiele werkplaats. We ondersteunden de activiteiten
van Bij Vrijdag met de Onvergetelijk Zomer en waren bij feestelijke dagen van
verschillende WIJ locaties in de stad Groningen.
Voor komend schooljaar worden er op dit moment planningen gemaakt om de
Knutselkeet zo veel mogelijk in te zetten voor techniek lessen.
Zo gaan we weer aan de slag op de pleinen bij alle scholen van Stichting Bijeen en op
die van de Quintusschool in Glimmen. Ook verwachten we dat de evenementen zoals
Zomerstad al afgelopen juli, nog verder op gang gaan komen.



Kijk voor actuele data en locaties in de agenda op de website www.skkek.nl/agenda en
wees er snel bij als je wilt boeken.

Schoolplein Sterrensteen
De maanden voor de vakantie waren we namens MAAK-LabGro vaak te vinden op het
schoolplein van de Sterrensteen in Vinkhuizen om daar, ondanks dat er minder
kinderen konden meehelpen, mooie veranderingen aan te brengen aan hun
schoolplein.
De opening 14 juni was sober maar gezellig. Wij gaan echter na de zomervakantie nog
lekker door. Ook het onderhoud is tot eind 2021 ons pakkie aan.

Nieuwe SKKEK ontwikkelingen
Afgelopen schooljaar ontwikkelden we samen met de Margeretha Hardenbergschool
in Veendam de leerlijn ‘Maak het even!’ door. Dit tot volle tevredenheid van de school
en vandaaruit hebben ze het gewaagd om een stap verder te zetten en een aanvraag
te doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor (verdere) versterking van hun
cultuuronderwijs samen met SKKEK. Deze aanvraag is gehonoreerd en gelijk na de
zomervakantie starten we met dit gezamenlijke twee-jarige traject.



Voor Mijn Dorp in de Toekomst gaan we de komende tijd in gesprek met Welstad om
te bespreken wat de mogelijkheden zijn in het buitengebied van de gemeente
Stadskanaal.
Wat nog in het vat zit is een gezamenlijk aanvraag bij ZONmw met MAAK-Lab Arnhem
en Stronk in Dongen voor een nieuw landelijk vergroeningsproject ‘Plaatsmakers van
de Toekomst’ en een aanvraag met de Erasmusschool. Deze laatste eveneens voor
versterking van hun cultuuronderwijs bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Deel	van	ons	gezellige	en	profi	team

Oogsten
In de natuur breekt de tijd van oogsten aan. Ook wij kunnen van alles in onze tuin
oogsten dankzij de kundige inzet van onze tuinvrouw, Riet. Uiteraard met behulp van
vele kids en andere vrijwilligers want er is bijvoorbeeld aan dit schaaltje bramen heel
wat tijd en geduld vooraf gegaan.
Kom gerust en vrijblijvend bij ons langs aan de Travertijnstraat 12 om een graantje van
onze oogst mee te pikken.

 



SKKEK ontwikkelt projecten vanuit de visie dat de inhoud van de projecten er
maatschappelijk toe moet doen. Thema’s als verbinding, leefbaarheid, duurzaamheid en
kwaliteit zijn onze uitgangspunten van waaruit we ontwikkelen, initiëren en begeleiden.
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