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wat kost het?

waar?

hoe meld je je aan?

De club komt op een aantal woensdagmiddagen  
tussen de herfstvakantie en de

kerstvakantie bij elkaar. 
groep 1 en 2 van 14.45-15.45 uur

en groep 3 en 4 van 15.45-16.45 uur
Woensdag 4 november HWC 
Woensdag 11 november HWC 
Woensdag 18 november HWC 
Woensdag 25 november HWC

Extra bijeenkomsten voor de liefhebbers: 
Woensdag 2 december CSB 
Woensdag 9 december CSB

wanneer?

Hopelijk tot ziens
bij de HWC-scienceclub!

startbaan 3,  1185 xp amstelveen  |   tel. 020 645 97 51  |  www.hethwc.nl  |school@hethwc.nl

De kosten zijn € 6,-- voor 4 keer. Je betaalt 
dit bedrag op de 1e bijeenkomst van 4 
november. De lessen op de CSB zijn gratis. 
Een aanrader! 

Vier lessen op het Hermann Wesselink
College. De lessen en proefjes vinden plaats 
in het technologie- en informaticalokaal en 
op het scienceafdeling.
Twee lessen op de CSB (De Cuserstraat 
3, Amsterdam - Buitenveldert). De lessen 
vinden plaats op verschillende plekken
binnen de school.

Je kunt je opgeven via de website:
www.hethwc.nl (onder “onderwijs” > bèta 
> scienceclub). Aanmelden kan tot en met 
zondag 18 oktober. Daarna krijg je zo snel 
mogelijk bericht of je geplaatst bent. LET 
OP: op het HWC zijn er 100 plaatsen en 
op de CSB 60. We plaatsen in volgorde van 
aanmelding. 

Aanpassingen Covid-19
Vanwege de situatie rondom Corona is alles wel onder voorbehoud. Het zou dus kunnen dat je 
een mail krijgt dat één van de lesjes of zelfs de Scienceclub niet kan doorgaan. Check dus altijd 
vlak voordat je naar de scienceclub komt of er geen mail is geweest met een wijziging.
Ook mogen je ouders de school niet in. Zij zullen je dus op het schoolplein moeten afzetten en 
daar ook weer ophalen.
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Dat het Hermann Wesselink College een 

HWC-scienceclub heeft voor leerlingen van 

groep 8? 

Dat we daar echte proefjes doen, sommen 

maken en raadsels oplossen? 

Dat jij lid van die scienceclub kunt worden? 

Dat je ook op de CSB lessen kunt volgen 

waar je weer heel andere dingen leert?

De scienceclub is bestemd voor alle 

leerlingen van groep 8 die het leuk vinden 

om proefjes te doen, te puzzelen met 

wiskundige problemen en dus af en toe 

hun hersens te laten kraken. Je hoeft geen 

wiskunde-expert te zijn om mee te doen! 

Enthousiasme en zin om iets nieuws te 

leren zijn voldoende.

proefjes en raadsels

wist jij?

voor wie?

wat doe je daar?

een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Op de CSB:
De Experience Days op de CSB zijn onder-
verdeeld in drie stromingen, te weten:
Grafisch Design, Technologisch Design en 
Junior Business School.  

Grafisch Design slaat een brug tussen de 
wereld van de kunst en die van de moderne 
media.

Technologisch Design combineert de bèta-
vakken met de wereld van de kunst.

Junior Business School kenmerkt zich 
door extra aandacht voor de economische 
aspecten van de maatschappij.

Op 2 december is er de keuze om Techno-
logisch Design of Junior Business School 
te volgen, op 9 december kun je kiezen 
tussen Technologisch Design en Grafisch 
Design.

Op het HWC (in wisselende volgorde)
1x wiskunde 
Wiskunde gaat over het oplossen van 
problemen waarbij je getallen kunt gebrui-
ken. Je gaat leren hoe je zo’n wiskundig 
probleem het beste kunt oplossen. 

1x natuurkunde / scheikunde 
Elektriciteit: laat het juiste lampje branden! 
Natuurlijk sluiten we af met een knalproef. 

1x biologie 
Met kleuren kan je (bijna) alles omschrij-
ven wat je denkt, ziet en/of droomt. Kleu-
ren maken een heleboel duidelijk in deze 
wereld, maar ze kunnen ook camoufleren. 
Kunnen kleuren ook aangeven welke “nut-
tige” voedingsstoffen er in ons eten zitten? 
Dit gaan we onderzoeken. 

1x technologie en informatica
Wil je ervaring opdoen met robotica? Of ga 
je liever met een zelf gesoldeerd nacht-
lampje met sensor naar huis? Dan is de les 
techniek echt iets voor jou!


