Cultuur Educatie nieuws
Af en toe willen wij jullie op de hoogte brengen van de dingen die we doen tijdens Cultuur
Educatie. Zo hebben we OZOBOTS en DRONES aangeschaft en hier is al druk mee
geëxperimenteerd. Straks zullen deze robots onderdeel uitmaken van de CE lessen op maandag.

We zijn met een groep leerlingen op excursie geweest bij de Vliegclub. We hebben er
verschillende drones gezien. Terug in de klas zijn we gaan kijken uit welke onderdelen zo’n drone
nu bestaat. We hebben gezien dat een drone wordt bestuurd door een printplaatje. We zijn aan
de slag gegaan en hebben geleerd om zelf een aantal lampjes te solderen, gekoppeld aan een
microfoontje. We weten nu wat “weerstandjes” zijn en waarvoor een “condensator” dient. De
volgende stap was kennis maken met “magneten”. Want deze zitten in de borstelmotoren van
een drone. En natuurlijk zijn we zelf gaan vliegen met de drones! In de gymzaal hebben we een
aantal vlieglessen gehad van gastdocent Bart.

De eerste CE lessen stonden in het teken van Drama. Samen met docente Fleur is er in deze
dramalessen door leerlingen kennis gemaakt met de basisvaardigheden van drama. Door
middel van speloefeningen werkten ze aan vaardigheden als het vormgeven van emoties,
door het gebruik van stem, fysiek en mimiek. Ze leerden werken met de spelelementen wie,
wat, waar, waarom en wanneer. De leerlingen gebruikten al het geleerde bij het maken van
een eindpresentatie waarin alles samenkomt.

In de activiteitenweek zijn we naar de tentoonstelling Robot Love in de
Campina Melkfabriek in Eindhoven geweest. We hebben daar kennis
gemaakt met robots, we hebben zelf een robot gebouwd, we hebben
toepassingen bekeken en kunst gezien.

Onze derde jaars leerlingen dienstverlening zijn naar
Verzorgingshuis Laverhof in Schijndel geweest. Zij
hebben daar een Bingo georganiseerd, koffie en thee verzorgd en
hun zelfgemaakte cupcakes uitgedeeld.

Op vrijdag sloten we de week af met een voorstelling van Amar. Amar
speelt ALI. Over de grote gevolgen van persoonlijke beslissingen. Amar
speelt ALI is een voorstelling voor iedereen die conflict zoekt, of er juist
niet in gelooft. ALI is een hele samenleving in 1 persoon. ‘In Nederland is
het nooit bewolkt, maar de zon wordt hier te vaak in de watten gelegd’.

