Richtpunt

workshop Coole wetenschapper

Zo kruip je in de huid van een echte detective om een
misdaad op te lossen, leer je water zuiveren met een
zelfgemaakte waterzuiveringsinstallatie en leer je dit
water analyseren.
Als aandenken maak je een echt ecosysteem voor in
je kamer.
We bekijken enkele wetenschappelijke principes van
fysica, chemie en biologie.
Ben jij klaar voor deze uitdaging?
Schrijf je dan snel in en ontdek samen met ons de
wondere wereld van de wetenschap!
Er is plaats voor 24 leerlingen.
Deze workshop gaat door op 11 en 18 maart.

Voor wie?

talent voor
techniek?

De workshops van de techniekacademies worden
georganiseerd voor jongens en meisjes van het 5de
en 6de leerjaar van de basisschool. Bij inschrijving
komt iedereen op een wachtlijst terecht, waarna
leerlingen van het 6de leerjaar voorrang krijgen op
leerlingen van het 5de leerjaar.

techniek

Wanneer?

De workshops zijn gratis en gaan door op
woensdagnamiddag 11 en 18 maart,
van 13.30 tot 16 uur in het Richtpunt Hamme
Meulenbroekstraat 15 · 9220 Hamme.

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan vanaf 11 februari online via
https://www.ptihamme.be/
Of hou onze facebookpagina in het oog!

Wil je meer weten over onze school?

Bezoek dan onze website: www.ptihamme.be

Kom zeker ook onze school bezoeken
op de open dag op 10 mei!
Bezoek onze website op
https://www.ptihamme.be/

v.u.: Kurt Moens, gedeputeerde Onderwijs, p.a. Gouvernementstraat 1 · 9000 Gent

Je labojas hangt al klaar!
Als coole wetenschappers gaan we verschillende
uitdagingen aan.

campus Hamme

workshops

kriebelt het als je iets zelf kan maken?

workshop Lachend
verdwaalpaal

Kakske

workshop Eurobox
werken met de lasercutter

Heb je het gehoord van de verdwaalde
verdwaalpaal? We zorgen ervoor dat we hem niet
meer uit het oog verliezen. Je leert van alles over
elektriciteit. Voor het aansluiten van LED-lichtjes
en solderen, draai jij na de workshop je hand niet
meer om!

Heb jij ook vaak dat je niet weet hoeveel geld er nu
juist in je spaarpot zit?

Er zijn maximaal 12 inschrijvingen toegelaten.
Deze workshop gaat door op 11 en 18 maart.

Bedenk samen met ons een oplossing om je geld te
kunnen zien terwijl het in je spaarpot zit.
Wij helpen je door een ‘state of the art’-Eurobox te
maken die je volledig kan personaliseren met de
lasercutter!
Hout, kunststof, metaal & zelfs je spaarpot zullen
voor jou geen geheimen meer hebben!
Er zijn maximaal 12 inschrijvingen toegelaten.
Deze workshop gaat door op 11 en 18 maart.

workshop krijtbordje
met ambachtelijke houtverbindingen
Tijdens deze workshop draait het allemaal om
hout. Je leert schuren, lijmen en vernissen. De
focus ligt op ambachtelijke houtverbindingen,
waarbij je zelf je verbindingen uitwerkt met hamer
en beitel. Later monteer je dan een krijtjeslat en
haakjes om je huissleutels aan te hangen. Zo kan
je ontdekken of werken met hout jouw ding is!
Er zijn maximaal 15 inschrijvingen toegelaten.
Deze workshop gaat door op 11 en 18 maart.

