FysiKarel
N i e u w s

b

r i

e f
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Gezocht…… meedenkers Walibi World

Zo na een aantal weken in het nieuwe schooljaar
is het tijd voor de tweede FysiKarel-nieuwsbrief. In
deze nieuwsbrief een aantal aanvullingen op
www.fysikarel.nl, nogmaals een beschrijving van
mijn project “Misselijkmakende natuurkunde” en
een verzoek namens Walibi World.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u
altijd via email contact met mij leggen
(fysikarel@orange.nl). Veel leesplezier!

Onlangs ben ik door Walibi World benaderd mee
te denken over educatie in hun park. Men wil
informatieborden gaan plaatsen bij bepaalde
attracties met daarop de natuurkunde die samenhangt met die betreffende attractie.
Aan mij de taak de borden
samen te stellen. Hiertoe
ben ik op zoek naar
collega’s die de bedachte
opzet willen bekijken en van
commentaar willen voorzien. Het is handig als u
enigszins bekend bent met
Walibi World en/of u zich in
het park wil verdiepen (door er bijvoorbeeld op
korte termijn een bezoek aan te brengen en/of de
website goed te bestuderen).
De hoeveelheid tijd die u met deze klus gemoeid
bent zal reuze meevallen. Als dank stelt Walibi
World 4 vrijkaarten ter beschikking per meedenker. Ik zoek zo’n 4 à 5 collega’s. Iets voor u?
Meer informatie via fysikarel@orange.nl.

Karel Langendonck

WAFYLISIBICA – De praktijk
In nieuwsbrief 1 heeft u kunnen lezen over het
project “WAFYLISIBICA – Misselijkmakende
natuurkunde”. Op 24 april jl. reisde ik, na een
aantal weken van voorbereiding (o.a. voor het
maken van de meetapparatuur, zie onderstaande
foto), met ruim 100 leerlingen en een aantal
collega’s af naar Walibi World in de Flevopolder.
Zowel de voorbereiding, de meetdag in Walibi
World als de verwerking en verslaglegging is door
de leerlingen uiterst serieus en met veel diepgang
aangepakt. Dus mocht u op zoek zijn naar een
aardige “start” van het schooljaar voor de klassen
havo5, vwo5 (of vwo6) of wilt u het schooljaar
spectaculair afsluiten met havo4 en/of vwo4 is
“WAFYLISIBICA” misschien iets voor u!?

“WAFYLISIBICA – Misselijkmakende natuurkunde” is verkrijgbaar voor een bedrag van € 80,−.
Hiervoor ontvangt u het project in geprinte en
digitale vorm. Het doen van aanpassingen op uw
schoolspecifieke situatie is toegestaan.
Meer informatie: www.fysikarel.nl/aangeboden.
Nummer 2

Diverse onderzoeksideeën beschikbaar
Het schooljaar is alweer een tijdje bezig en
langzaam maar zeker komen ook de tijden van
praktische opdrachten en profielwerkstukken weer
in zicht. Op www.fysikarel.nl zijn diverse
onderzoeksideeën te vinden. Alle onderzoeken
zijn uit te voeren met middelen die normaliter op
school aanwezig zijn.
In iedere omschrijving is er gekozen voor een
inleidend stuk tekst, aangevuld met een aantal
tips en aanwijzingen. Deze tips kunnen het niveau
aangegeven en/of de leerling al enigszins op weg
helpen (bijvoorbeeld door een bepaald museum te
bezoeken en/of informatie op internet te
verzamelen).
De onderwerpen variëren van mechanica, sportfysica, elektronica, optica, technisch ontwerpen,
tot meer verrassend opgezette onderzoeken. Het
overzicht is direct te vinden via:
www.fysikarel.nl/onderzoekidee.htm.
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