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INLOOPOCHTEND BRINK
Woensdag 25 september is onze jaarlijkse inloopochtend op de Brink.
De inloopochtend is voor alle ouders die een kind op de Brink hebben zitten.
Zij mogen tussen 8.30 en 9.00 uur een kijkje nemen in de klas. Uw kind zal u van alles
laten zien.
TECHNIEKDAG NIJMEGEN – ZATERDAG 28 SEPTEMBER
Zaterdag 28 september is het zover: de Techniekdag Nijmegen! Hét techniekevenement
van het jaar voor kinderen en jongeren uit Nijmegen en omgeving.
De technische mbo-opleidingen van ROC Nijmegen laten dan samen met andere scholen
(VO, HBO en Universiteit), bedrijven en opleidingspartners, vele enthousiaste bezoekers
zien hoe interessant, uitdagend en leuk techniek is.
Dit jaar is de 11e editie. Bezoekers kunnen die dag onder andere lasersnijden, virtueel
lassen, timmeren en schilderen, VR-ervaring opdoen of programmeren. Ook kunnen er
proeven worden gedaan in een CSI-lab of je kunt met robots aan de slag. Uiteraard is er
nog veel meer te zien en beleven voor alle leeftijdsgroepen.
Dit gratis evenement vindt plaats tussen 10.00 en 16.00 uur in en om de ROClocatie Heyendaalseweg 98 in Nijmegen (Technovium). Misschien is uw kind al wel eens
bij het Junior Technovium (of een vorige editie van Techniekdag Nijmegen) geweest op
deze locatie.
Wilt u of uw kind alvast een inkijkje in het programma? Kijk dan
op https://www.techniekdag.nl/techniekdag-nijmegen/ of bekijk de aftermovie van de
jubileumeditie van vorig jaar https://bit.ly/2lyALcI
Nog leuker is om samen zelf live te komen kijken en te beleven op 28 september! Ook
voor ouders is er van alles te zien en doen namelijk. Tot dan!

MAD SCIENCE

Het is bijna zo ver: Een gekke professor van Mad Science komt binnenkort een
spectaculaire science show geven op school!
Na deze leuke & leerzame show kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven
voor onze naschoolse wetenschap en techniek cursus.
Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke Natuurkunde! Tijdens de 6-weekse cursus
staat elke week een ander thema centraal, met lessen over licht en geluid, magnetisme,
scheikunde, en optische illusies.
Of Dat het neit uit mkaat in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, als de eretse
en de ltaatse ltteer maae op de jiutse patals saatn.
Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website
nederland.madscience.org en klik op inschrijven.
Kosten: €69,50 per kind.

