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Leerlingen van GO! basisschool Alice Nahon hele week in de ban van
wetenschappen, van maandag 16 mei tot en met vrijdag 20 mei, Mechelbaan 559 in
Putte.

WETENSCHAPSFEEST OP BASISSCHOOL ALICE NAHON
De kinderen van GO! basisschool Alice Nahon beleven een avontuurlijke week
vol wetenschap. “We willen de leerlingen op een originele manier warm maken
voor wetenschap en technologie. Zo programmeren we aan een fantasiefiguur,
maken we zelf een parachute, voeren dissectie uit op ogen, ontdekken eetbare
planten, enzovoort. De kick-off is maandag met een toneelstuk van de
leerkrachten waarin de projecten van de wetenschapsweek zullen worden
geïntroduceerd in de klassen”, zegt Stanny Verschueren, directeur van de GO!
basisschool in Putte.
GO! basisschool Alice Nahon heeft meer pijlen op haar boog dan taal en poëzie. Na
de succesvolle Week van de Poëzie in februari organiseert de school nu een groots
opgezette wetenschapsweek.
Op het programma staan leuke experimenten zoals een parachute maken, de
chemie van mayonaise ontdekken, ervaren onder welke omstandigheden plantjes
het best groeien… Ook zijn er spectaculaire demonstraties door gastdocenten over
bijvoorbeeld fossielen, dissectie van het hart en computerprogrammeren.
“De kinderen gaan aan de slag met tangetjes, materialen, computers en een grote
dosis nieuwsgierigheid. Voor elke leeftijd zijn er wetenschapsproefjes en
technologische uitdagingen. De kleuters werken bijvoorbeeld de hele week rond de
vier elementen: aarde, vuur, water en lucht. Zo maken ze allemaal een volle week
kennis met de meest uiteenlopende facetten van wetenschap en technologie.”
Na een week hard werken aan hun wetenschappelijke projecten tonen de kinderen
tijdens een wetenschapsmarkt wat ze geleerd hebben.
“Vervolgens doorbreken we de ban van de wetenschap met een ouderwetse
pyjamafuif voor de leerlingen en een wijnproeverij voor de ouders”, lacht directeur
Verschueren. “Daarmee sluiten we de wetenschapsweek op vrijdag 20 mei af, maar
niet het leren over chemie en techniek. Wetenschap doen we het jaar rond!”
GO! basisschool Alice Nahon is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.500 leerlingen,
9.500 cursisten volwassenenonderwijs en 37 instellingen een 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.

