Cambreur Classes
Voor groep 7
30 januari Drama voor dummies
6 februari voor vwo: hoe verkoop je een uitvinding?

20 februari voor vmbo: Wat ben jij creatief.
27 februari De microwereld

13 maart
20 maart
27 maart
3 april
17 april

voor havo/vwo: Spanning op het Cambreur!
voor vwo: De magie van getallen
voor vmbo: Rekenen en koken met appels
Sporten is cool
Geweldige Chemie

Wij nodigen jullie van harte uit, op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. Onze docenten hebben er vreselijk veel zin in.
Geef je op via secretariaat@cambreurcollege.nl voor een of meer middagen (naam, school, emailadres ).
Doen! Je bent van harte welkom!

Cambreur Class
DRAMA VOOR DUMMIES!
Toneel spelen, in de rol van een ander kruipen, met rare kleding gewoon even iemand anders uitbeelden. Leuk toch! Tijdens deze workshop maak je op een speelse manier kennis
met de basiselementen van het vak drama.
We houden ons vooral bezig met beweging en lichaamstaal. Daarnaast zullen we verschillende concentratie– en improvisatieoefeningen doen, spelen we gekke typetjes, vertellen we
elkaar sterke verhalen en laten we onze fantasie de vrije loop.
Om mee te doen met deze workshop heb je geen ervaring nodig met toneelspelen. Neem
gewoon goede zin en enthousiasme mee, dan komt het allemaal goed!

Voor wie? Leerlingen van groep 7 en 8
Door wie? Mike Bebrout

Wanneer?
Tijd:
Ontvangst:
Schrijf je in!

30 januari 2019
13.30—15.00 uur
in de hal van het hoofdgebouw, Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen

Cambreur Class
Hoe verkoop je een uitvinding?
Iedereen heeft wel eens een goed idee.
Je bedenkt dan een product dat eerst nog niet bestond en bijvoorbeeld een ergernis van jou
wegneemt. Het beschuitje met inkeping is daar een goed voorbeeld van. Was het vroeger
lastig om een beschuitje uit de rol te halen, met de inkeping kun je je vinger gebruiken om
het volgende beschuitje eenvoudig uit de rol te pakken. Een Nederlandse uitvinder heeft dit
idee beschermd en te gelde gemaakt. Maar hoe verloopt nu zo’n proces?

Voor wie? Groep 7. en 8 Minimaal 8 kinderen, maximaal 24 kinderen.
Voor leerlingen met vwo-advies.
Door wie? Brian Tennebroek

Wanneer?
Tijd:
Ontvangst:
Schrijf je in!

6 februari 2019
13.30—15.00 uur
in de hal van het hoofdgebouw, Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen

Cambreur Class
WAT BEN JIJ CREATIEF!
Ben jij een echte ontwerper, vind je het leuk om met stof, naald en draad te werken. Dan
ben je op het juiste adres.
Tijdens deze middag ga je aan de slag met een basisontwerp waarin je je eigen creativiteit
de vrije loop laat gaan. Er is voldoende materiaal om je kunst te showen. Natuurlijk mag je
aan het einde van de middag het gemaakte product mee naar huis nemen.

Voor wie? Voor leerlingen uit groep 7, niveau vmbo, mavo
Door wie? Zehra Cemrek
Anne-Marie de Groot

Wanneer?
Tijd:
Ontvangst:
Schrijf je in!

20 februari 2019
13.30—15.00 uur
Gebouw B, Mgr. Schaepmanlaan 2, Dongen

Cambreur Class
De microwereld
Met onze ogen kunnen we ongelooflijk veel zien, maar toch zijn er genoeg dingen die te
klein zijn om met de ogen te kunnen bekijken.
Wist je bijvoorbeeld dat er op je lichaam heel veel verschillende soorten beestjes voorkomen, waarvan je helemaal niet merkt dat ze er zijn?
Tijdens deze Cambreur Class neem ik je mee naar de microwereld. Je krijgt les over verschillende goedaardige, maar ook schadelijke micro-organismen. Daarnaast krijg je een uitgebreide uitleg over werken met de microscoop en gaan we eens goed bekijken wat we daar
allemaal mee kunnen.

Voor wie? Leerlingen van groep 7
Door wie? Jack Wisse

Wanneer?
Tijd:
Ontvangst:
Schrijf je in!

27 februari 2019
13.30—15.00 uur
in de hal van het hoofdgebouw, Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen

Cambreur Class
Spanning op het Cambreur
Wat is de overeenkomst tussen onweer en een mobiele telefoon?
Juist: beide hebben te maken met elektriciteit.
Elektriciteit is één van de onderwerpen die op het Cambreur College uitgebreid aan de
orde komen binnen het geweldige vak natuurkunde. En jij krijgt de kans om er nu al
veel over te weten te komen!
De docent zal je het een en ander vertellen en laten zien, maar je gaat vooral ook zelf
praktisch aan de slag.

Voor wie? Groep 7. Minimaal 8 kinderen maximaal 24 kinderen. Voor leerlingen met
havo/vwo-advies.
Door wie?

Angelique de Kock
Yolande Beerens

Wanneer?

13 maart 2019

Tijd:
Ontvangst:

13.30—15.00 uur
in de hal van het hoofdgebouw, Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen

Schrijf je in!

Cambreur Class
DE MAGIE VAN GETALLEN
Ben jij een getallenkunstenaar? Dan vind je hier een uitdaging!
We gaan ingewikkelde berekeningen uit ons hoofd doen:
1002 x 998
995 x 995
We gaan rekenen met letters: dat noemen we algebra.
Ook gaan we naar getallenrijen kijken: 1 1 2 3 5 8 13 21 ….. Wat levert dit op? Waar komt het in de natuur terug? Wat is de Gulden Snede en wat heeft die met deze rij te maken?
Wat zijn priemgetallen? Hoeveel priemgetallen zijn er eigenlijk onder de 100?
En wat hebben de getallen 6 en 28 gemeenschappelijk? Het zijn Perfecte Getallen. Wat is het volgende perfecte getal?
Getallentheorie is een heel boeiende wetenschap. Voorbeelden zie je in deze Cambreur Class.
Het is niet eenvoudig, je moet echt wel goed zijn in rekenen en een beetje inzicht hebben in hoe getallen werken. Maar dan wordt er echt een aantal geheimen voor je onthuld.
Nieuwsgierig geworden? DOE MEE

Je gaat zelf op ontdekkingstocht in de wondere wereld van de getallen!

Voor wie? Voor leerlingen uit groep 7, niveau vwo
Door wie? Ton Sprangers

Wanneer?
Tijd:
Ontvangst:

Schrijf je in!

20 maart 2019
13.30—15.00 uur
In de hal van het hoofdgebouw, Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen

Cambreur Class
Rekenen en koken met appels!
Koken met sommen!
Rekenen met appels!
Wij kunnen het ! Kom jij het ook beleven?

Voor wie? Voor basis/kaderleerlingen uit groep 7
die vieze handen en lekker eten geen probleem vinden!
Maximaal 16 kinderen.
Door wie? Misja Willemen
Datum:
Tijd:
Ontvangst:
Schrijf je in!

27 maart 2019
13.30—15.00 uur
in de hal van het vmbo-gebouw, Mgr. Schaepmanlaan 2, Dongen

Cambreur Class
Sporten is cool,
bewegen is ons doel!
Een gymles waarin samenwerken en veel bewegen centraal staan.

Ik hoop en weet bijna wel zeker dat jullie een heel leuke en actieve les gaan hebben.
Bewegen is goed voor iedereen, het zorgt voor een beter lichaam zowel op mentaal (in je
hoofd) als fysiek (in je lichaam) vlak.
Alle leerniveaus zijn welkom.

Voor wie? Voor leerlingen uit groep 7
Door wie? Tom Deelen

Datum:
Tijd:
Ontvangst:
Schrijf je in!

3 april 2019
13.30—15.00 uur
in de hal van het hoofdgebouw, Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen

Cambreur Class
Geweldige chemie!
In een witte jas met een veiligheidsbril op in een echt practicumlokaal aan de slag. Dat is
echt iets voor nieuwsgierige jongelui. Want wat gebeurt er als je stoffen met elkaar mengt?
En gebeurt dat ook in het dagelijks leven? Of alleen in het scheikundelokaal?
In deze workshop maak je kennis met chemie, een mooier woord voor scheikunde. En ga je
zelf op zoek met twee Cambreurdocenten, hoe dat verweven is met het dagelijks leven.
Je doet zelf dus een aantal experimenten.
De workshop wordt afgesloten met een aantal verassende demonstraties.
We gaan geen bommen maken!!

Voor wie? Groep 7. Minimaal 8 kinderen maximaal 20 kinderen.
Door wie? Ad van der Heijden
Jolanda Moerenhout

Wanneer?
Tijd:
Ontvangst:
Schrijf je in!

17 april 2019
13.30—15.00 uur
in de hal van het hoofdgebouw, Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen

