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Busleyden Atheneum campus Pitzemburg doet mee aan de Dag van de Wetenschap
op zondag 22 november om 10.00 uur tot 15.00, Bruul 129 in Mechelen.

BUSLEYDEN ATHENEUM DOET MEE AAN DAG VAN DE
WETENSCHAP
Op zondag 22 november vindt de Dag van de Wetenschap plaats. Campus
Pitzemburg van het Busleyden Atheneum doet mee. De campus gelegen aan de
Bruul in Mechelen opent van 10.00 uur tot 15.00 uur de deuren voor tal van
wetenschappelijke demonstraties en workshops. “Onze proefjes en demo’s zijn
gericht op kinderen van tien tot twaalf jaar die wild van wetenschap en techniek
zijn. Wij bieden ze een leerrijke en leuke dag. Uiteraard zijn ook de ouders en
eventuele broers en zussen welkom. We vragen iedereen wel om zich op
voorhand in te schrijven via info@BApitzemburg.be”, zegt Jeroen Van der
Auwera, directeur van campus Pitzemburg van het Busleyden Atheneum.
Busleyden Atheneum telt vijf campussen. Elke campus legt zich toe op een specifiek
studiedomein. Campus Pitzemburg profileert zich als de campus voor denkers.
“Richtingen als wetenschappen en Latijn vind je op campus Pitzemburg. De
leerlingen worden voorbereid op hoger onderwijs en universiteit. Meedoen aan de
Dag van de Wetenschap past dus helemaal bij wie we zijn en wat we doen op onze
campus”, zegt Jeroen Van der Auwera.
Op de Dag van de Wetenschap zet campus Pitzemburg ook een goed doel "Barts
weg vzw" in de kijker. Die organisatie zamelt fondsen in om wetenschappelijk
onderzoek naar sarcoomkanker te financieren.
De officiële website van de
www.dagvandewetenschap.be.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Steven Van der Taelen, tel:
015 202 113

Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.500 leerlingen, 5500 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen één van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het
GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert
Van Hoof.

