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Hier hoor je thuis.
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Meld je aan!

Welkom thuis.

Kom jij erbij?



Welkom bij ons Open Huis!
Woensdag 8 februari 15.30 – 21.00

Overal activiteiten
Op deze flyer kun je zien wat er allemaal te 
doen is. Ook kun je stickers verzamelen! Als 
je je kaartje vol hebt en je gaat naar huis, 
loop dan even naar de informatiestand in 
de aula. Daar krijg je een handig cadeautje.

Ontdek de beste versie van jezelf!
Op allerlei plekken kun je spelletjes doen, 
raadsels oplossen, proeven doen, lesjes 
bijwonen en nog veel meer! Bij sommige 
activiteiten kun je een sticker verdienen. 
Misschien zie je de metamorfose van Prof 
Piet. Ga op onderzoek uit en ontdek de 
beste versie van jezelf. 

Help mee! 
Heb je al kennis gemaakt met Professor 
Piet? Hij is ergens te vinden in de school. Z’n 
woonkamer is leeg, want hij is per ongeluk 
van gedaante gewisseld. Via de clips op 
de socials heb je de oplossing wellicht al 
gevonden. Die hebben we nodig.
 
Help je mee? Vandaag toveren we hem 
terug. Kom om 17.00 uur of om 19.00 uur 
naar de aula! 

PS als je prof. Piet tegenkomt, krijg je een 
sticker. 

Veel plezier! 

Informatiekraampjes: Oudervereniging, Rent Company, 

leerlingactiviteiten (o.a. leerlingenraad, crew ….) 

Rondleiding 16.00 -16.30 -19.15-19.45 - 20.15.

17.00 uur Kom kijken bij het toneelpodium  Prof. Piet wordt zichzelf.

19.00 uur Kom kijken bij het toneelpodium  Prof. Piet wordt zichzelf.

Aureus Bèta Bekijk de door leerlingen eigen gebouwde circuit-auto

& deelname aan Shell Eco Marathon.

Muziek/Theater Stap in de rol van acteur of artiest.

Beeldende Vorming  Maak je eigen Thaumatroop.

Interview de redactie van de schoolkrant Κρατήρ.

Woonkamer van Prof. Piet.

OMA : ontwerpen en maken - maakplaats - robotica - laser snijden -3D printen.

Natuurkunde practica.

“Mission Olympic”: bewegingsbaan met opdrachten.

Aardrijkskunde -  Kraak de kluis.

Proefles Aardrijkskunde (3x 35 minuten: aanvang 16.30 -18.30 -19.30).

Wiskunde: codekrakers- estafette.

Workshops creatieve wiskunde en demo Smart Pooltafel.

Intermezzo 2.0 - BPS - Begeleiding - Flexrooster.

Economie: inflatiemutatie.

Proefles Biologie  (2x30 minuten: aanvang 16.00 - 19.30).

Proefles Scheikunde (2x 30 minuten: aanvang 17.15 - 18.45)

Scheikunde - Labjas aan, veiligheidsbril op en  aan de slag met eigen proefjes.

Biologie- proefjes doen en onderzoeken.

Proefjes Biologie/Scheikunde/Natuurkunde. 

Ontdek de wonderbaarlijke wereld van de wetenschap.

Filosofie: Wie is Aristoteles? Ontdek wat hij zegt over geluk.

Klassieke Talen: Jezelf voorstellen in het Latijn, schrijven op Romeinse wastablet, 

Latijns scrabble, puzzelen met het Griekse alfabet, godentwister, quiz over goden & 

mythen.

Verander in een held/godheid of blijf jezelf en maak een selfie met godin Medusa.

Proefles Klassieke Talen (3x 30 minuten: aanvang 16.00 - 17.15 - 20.00).

Proefles Engels/Cambridge (3x 30 minuten, aanvang 16.30 - 19.00 - 19.45).

Engels: Quiz overeenkomsten Engels en andere talen, Engels kwartet, Scrabble, 

Escape room, Text Reading , English geography.

Nederlands Escapebox taalverandering.

Frans:Puzzeltochtje Trouve les mots dans la salle de classe.

Duits: quiz en spelletjes Entdeck die Schönheit der Sprache.

Mini workshop: schoonheid in de Oudheid (4x 20 minuten, 

aanvang 16.00-17.00- 19.00- 19.30).

Ultieme Geschiedenis Quiz (aanvang 16.00-17.00 -18.30-19.30).

SchemaSchema

Aula

Werkplaats

Lokaal 1
Lokaal 2

Podium
Lokaal 4
Lokaal 5
Gymzaal
Lokaal 11
Lokaal 12
Lokaal 13
Leerplein
Mediatheek
Lokaal 14
Lokaal 16

Lokaal 17
Lokaal 18
Laboratorium

Lokaal 20
Lokaal 21 /22

Lokaal 23
Lokaal 25
Lokaal 26

Lokaal 27
Lokaal 28
Lokaal 29
Lokaal 30

Lokaal 31

15.30 - 16.15  |  16.30 - 17.15  |  17.30 - 18.15  |  18.30 - 19.15  |  19.30 - 20.15  |  20.15 - 21.00


