Cambreur Classes
Voor groep 7 en/of 8
Ook dit jaar hebben we weer Cambreur Classes voor leerlingen uit groep 7 en/of 8.
Een aantal Cambreur Classes zijn voor beide groepen, een aantal Classes zijn gesplitst.
Hieronder staat het overzicht.

Groep 7 en 8:
28 oktober 2020

Wat ben jij creatief!

11 november 2020

Sporten is cool!

2 december 2020

Bonjour et bienvenue!

13 januari 2021

Kruip in de huid van Freek Vonk

Groep 8:
14 oktober 2020

Spanning op het Cambreur!

16 december 2020

Geweldige chemie

Groep 7:
27 januari 2021

Als een raket naar de maan en leven als een astronaut!

3 maart 2021

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
Groep 7 en 8:
28 oktober 2020
11 november 2020
2 december 2020
13 januari 2021

Wat ben jij creatief!
Sporten is cool!
Bonjour et bienvenue!
Kruip in de huid van Freek Vonk

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 EN 8, niveau vmbo, mavo

Door wie?

Zehra Cemrek
Anne-Marie de Groot

Wanneer?

28 oktober 2020

Tijd:

13.30—15.00 uur

Ontvangst:

Gebouw B, Mgr. Schaepmanlaan 2, Dongen

Schrijf je in!

Cambreur Class
SPORTEN IS COOL
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 EN 8

Door wie?

Tom Deelen

Datum:

11 november 2020

Tijd:

13.30—15.00 uur

Ontvangst:

in de hal van het hoofdgebouw, Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen

Schrijf je in!

Cambreur Class
BONJOUR ET BIENVENUE!
Hoe begroet je elkaar in het Frans?
Hoe stel je jezelf voor?
Hoe vertel je waar je woont?
Hoe bestel je een ijsje?
Wil je een Frans liedje meezingen?
Schrijf je dan in voor de Cambreur Class Frans en leer op een leuke manier de beginselen van
de Franse taal.

Voor wie?

Voor leerlingen uit groep 7 en 8 minimaal 4 kinderen, maximaal 30 kinderen.
Voor leerlingen met vmbo/havo en havo/vwo-advies

Door wie?

Marie-José Koot en Mirjam Bredius

Datum:

2 december 2020

Tijd:

13.30—15.00 uur

Ontvangst:

in de hal van het hoofdgebouw, Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen

Cambreur Class
KRUIP IN DE HUID VAN
FREEK VONK!
Wist jij dat slakken geen neus hebben, maar wel super goed kunnen ruiken? Wist jij ook dat
het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersenen? En wist je dat de tong van een giraf
zo lang is dat hij zijn eigen oren kan schoonmaken? Tijdens deze Cambreur Class kruip je in
de huid van Freek Vonk om verschillende dieren eens goed te bekijken en te bedenken
waarom ze er zo uit zien of waarom ze bepaald gedrag vertonen.

Voor wie?

Groep 7 en 8, minimaal 12 kinderen maximaal 18 kinderen.

Door wie?

Sanne van Gastel

Wanneer?

13 januari 2021

Tijd:

13.30—15.00 uur

Ontvangst:

in de hal van het hoofdgebouw, Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen

Schrijf je in!

Cambreur Class

Groep 8:
14 oktober 2020
Spanning op het Cambreur!
16 december 2020 Geweldige chemie

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 8. Minimaal 8 kinderen maximaal 24 kinderen. Voor leerlingen met
havo/wo-advies.

Door wie?

Angelique de Kock
Yolande Beerens

Wanneer?

14 oktober 2020

Tijd:

13.30—15.00 uur

Ontvangst:

in de hal van het hoofdgebouw, Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen

Schrijf je in!

Cambreur Class
GEWELDIGE CHEMIE!
VERF MAKEN
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 maken leerlingen zelf verf. Ze mengen de ingrediënten en testen of hun
zelfgemaakte verf aan hun wensen voldoet. Vervolgens verbeteren ze de verf en ze gaan net
zo lang door tot ze tevreden zijn.
We gaan geen bommen maken!!

Voor wie?

Groep 8. Minimaal 8 kinderen maximaal 20 kinderen.

Door wie?

Yolande Beerens
Jolanda Moerenhout

Wanneer?

16 december 2020

Tijd:

13.30—15.00 uur

Ontvangst:

in de hal van het hoofdgebouw, Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen

Schrijf je in!

Cambreur Class

Groep 7:
27 januari 2021
3 maart 2021

Als een raket naar de maan
en leven als een astronaut!
Geweldige chemie

Cambreur Class
Als een raket naar de maan
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/vwo-advies.

Door wie?

Angelique de Kock
Yolande Beerens

Wanneer?

27 januari 2021

Tijd:

13.30—15.00 uur

Ontvangst:

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?

Yolande Beerens
Jolanda Moerenhout

Wanneer?

3 maart 2021

Tijd:

13.30—15.00 uur

Ontvangst:

in de hal van het hoofdgebouw, Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen

