
Dat het Hermann Wesselink College een 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 op wiskundige problemen en dus af en toe 
hun hersens te laten kraken. Je hoeft geen wiskun-
de-expert te zijn om mee te doen! Enthousiasme en 
zin om iets nieuws te leren zijn voldoende.

OP HET HWC:
1X WISKUNDE 
Wiskunde gaat over het oplossen van problemen 
waarbij je getallen kunt gebruiken. Je gaat leren 
hoe je zo’n wiskundig probleem het beste kunt 
oplossen. 

1X NATUURKUNDE / SCHEIKUNDE 
Elektriciteit: laat het juiste lampje branden! Natuur-
lijk sluiten we af met een knalproef. 

1X BIOLOGIE 
Veren maken de vogel. Maar wat voor soort veren 
zijn er eigenlijk? En waar dienen de verschillende 
veren voor? Na een introductie met aansprekende 
voorbeelden ga je dit zelf onderzoeken.

1 X TECHNOLOGIE EN INFORMATICA
Wil je ervaring opdoen met robotica? Wil je leren je 
eigen website te programmeren? Of ga je liever met 
een zelfgesoldeerd nachtlampje met sensor naar 
huis? Dan is de les Technolgie & Informatica echt 
iets voor jou!

OP DE CSB:
De Experience Days op de CSB zijn onderverdeeld in 
drie stromingen, te weten Grafisch Design, Techno-
logisch 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 bètavak-
ken met de wereld van de kunst.

JUNIOR BUSINESS SCHOOL kenmerkt zich door 
extra aandacht voor de economische aspecten van 
de maatschappij.

Op allebei de dagen zijn er twee lesjes.
Op 1 december Technologisch Design en Junior 
Business School en op 8 december Technologisch 
Design en Grafisch Design.

WIST JIJ? WAT DOE JE DAAR?

De kosten zijn € 6,-- voor 4 keer. Je betaalt dit be-
drag op de 1e bijeenkomst van 3 november contant 
of met pin. 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 de scienceafdeling.
Twee lessen op de CSB (De Cuserstraat 3, Amster-
dam - Buitenveldert). De lessen vinden plaats op 
verschillende plekken binnen de school.

Je kunt je opgeven via de website:
www.hethwc.nl. Aanmelden kan tot en met zondag 
17 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. 

WAT KOST HET?

De club komt op een aantal woensdagmiddagen  tussen
de herfstvakantie en de kerstvakantie bij elkaar

groep 1 en 2  van 15.15-16.15 uur
groep 3 en 4   van 16.15-17.15 uur

op het HWC en de CSB. 

Woensdag    3   november   HWC 
Woensdag   10  november   HWC 
Woensdag   17  november   HWC 
Woensdag   24  november   HWC

Extra bijeenkomsten voor de liefhebbers: 
Woensdag   1  december   CSB 
Woensdag   8  december   CSB

Hopelijk zien we je
op de HWC-scienceclub!

VOOR WIE?

WAAR?

HOE MELD JE JE AAN?

Wanneer?

Kom je ook?

HWC
SCIENCE

ClubClub


