Cambreur Classes
Voor groep 7
06 november 2019
20 november 2019
25 maart 2020
08 april 2020

Geweldige Chemie
Hoe maak ik mooie vlechten in mijn haar?
voor vmbo: Wat ben jij creatief.
voor havo/vwo: Als een raket naar de maan en leven als een astronaut

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
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:

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

Schrijf je in!

Cambreur Class
VLECHTEN MAKEN IN JE
HAAR…..WIE WIL DAT NU NIET?
Ben jij graag bezig met je eigen haar of het haar van een vriendin, dan is deze workshop
echt iets voor jou! Tijdens deze middag gaan we anderhalf uur aan de slag met verschillende soorten vlechten. Je oefent hierbij op onze professionele oefenkoppen en uiteindelijk
maken we jouw favoriete vlecht bij een klasgenootje. Jullie zullen als ware galadametjes
hier de school verlaten! Voor de materialen wordt gezorgd.

Voor wie?

Alle leerlingen van groep 7 niveau, vmbo, mavo, havo en vwo
Maximaal 8 kinderen.

Door wie?

Lotte Ballemans

Datum:
Tijd:
Ontvangst:

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

Schrijf je in!

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!

25 maart 2020
13.30—15.00 uur
Gebouw B, Mgr. Schaepmanlaan 2, Dongen

Cambreur Class
Als een raket naar de maan
en leven als een astronaut
50 jaar geleden stonden de eerste mensen op de maan.
Er zijn vele films gemaakt waarin we naar andere sterrenstelsels reizen.
Maar om de atmosfeer van de aarde te verlaten, heb je allereerst een raket nodig!
In deze Cambreur Class gaan jullie op een praktische manier aan de gang
met de werking van een raket. Ook gaan we het hebben over waaróm de
mens naar de maan ging en hoe het leven op het International Space Station
(ISS) eraan toegaat. Hoe ga je bijvoorbeeld naar de wc als er geen
zwaartekracht is?

Voor wie?

Groep 7. Minimaal 8 kinderen maximaal 30 kinderen. Voor leerlingen
met havo/vwoadvies.

Door wie?

Angelique de Kock
Yolande Beerens

Wanneer?

8 april 2020

Tijd:
Ontvangst:

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

Schrijf je in!

