
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het GHC-Groen Festival is er speciaal voor jou: derdeklasser 

in schooljaar 2022-2023. Tijdens dit twee dagen durende 

festival volg je 5 workshops die allemaal in het teken staan 

van het thema GROEN. Daarnaast is er ook tijd om je nieuwe 

mentor en klasgenoten te ontmoeten. Na afloop van het 

GHC-Groen Festival heb je niet alleen een tweetal heel 

gezellige dagen gehad, ook heb je meer geleerd over 

duurzaamheid en de verantwoordelijkheid die we met z’n 

allen dragen voor onze planeet. 

 



 

 

Programmaboekje 
In dit (digitale) programmaboekje staan de workshops 

verzameld die worden aangeboden tijdens het GHC-

Groen Festival. Jij maakt zelf een keuze voor de 5 

workshops waaraan je deelneemt.  

 

De feiten 
Wanneer?  
dinsdag 6 & woensdag 7 september  
 
dinsdag 6 september  
workshop #1 en #2  
  
woensdag 7 september  
workshop #3, #4 en #5  
 

Hoe werkt het?  
 kies 5 workshops uit dit programmaboekje:  

2 workshops op dinsdag, 3 workshops op woensdag 

 schrijf je via Itslearning in voor de 5 workshops   

 elke workshop kan maar één keer gekozen worden 
 

Inschrijven via Itslearning  
 ga naar je account in Itslearning 

 selecteer map ‘introductiedagen derdeklassers’ 
 

Let op! 

De inschrijving start vrijdag 22 juli om 12:00 uur.  
Wees er snel bij, want vol = vol!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kies 2 workshops uit onderstaand aanbod. 

Op de volgende pagina’s worden de workshops aan je voorgesteld. 
 

1.     Uit het leven van een vlinder | Museum de Domijnen 

2.     Illustraties: afvalmonsters en recyclehelden | workshopdocent Esther 

3.     Grow motion | workshopdocent Iris     

4.     Green Bots | Mad Science      

5.     De groene reporters | Lettergeniek 

6.     Film: Seaspiracy | bioscoop in aula 

7.     Graffiti | James Jetlag 

8.     Spinnen | IVN-workshopdocent Lex 

 

 

 

 

 

 

 

 



#1 
Uit het leven van  een vlinder 

 
Deze workshop bestaat uit drie onderdelen die een mix 

vormen tussen kijken, luisteren, ontdekken en doen. Na 

deze workshop bekijk je de natuur door andere ogen, heb je 

interessante weetjes verzameld én draag je bij aan een 

insectvriendelijker Sittard-Geleen! 

 

deel 1 | binnen  

In Museum De Domijnen in Sittard bezoek je de 

tentoonstelling ‘Uit het leven van een vlinder’. Een 

museumdocent stelt je voor aan de kunst van Stefan Cools.  

Is Stefan bioloog, onderzoeker of kunstenaar? Of is hij het 

alle drie? 

  

deel 2 | buiten 

Onderdeel van de tentoonstelling is een ‘pop up 

observatorium’: een mobiel paviljoen niet ver van het 

museum. Het observatorium huisvest materialen en 

uitdagingen voor bezoekers en onderzoekers. Het daagt jou 

uit om door de ogen van Stefan naar de natuur te kijken. 

 

deel 3 | guerilla gardening 

Je gaat zaadbommen maken van natuurlijke ingrediënten. 

Gooi jouw zaadbommen in de natuur of in je achtertuin. Als 

jouw munitie explodeert, ontkiemen jouw zaden met een 

beetje geluk volgend voorjaar. Met planten en bloemen om 

je heen krijg je een beter humeur en red je wilde bijen; 

natuur blij, jij blij. 

 

Let op: Deze workshop is enkel te boeken indien je 

over een eigen fiets beschikt voor een retourtje 

Geleen-Sittard!  
 

Locatie | Museum De Domijnen |  Ligne 5 | Sittard 

 

 

  



 

       

 

 

 

 

 

#2 
Illustraties: afvalmonsters  

en recyclehelden 
 

In fantasy- en sprookjeswerelden wordt de hoofdrol gespeeld door 

wezens die enkel in onze verbeelding en dromen bestaan. Ze krijgen 

een gezicht door de films die we kijken of door de tekeningen in 

boeken die we lezen. Esther Rosier heeft haar beroep gemaakt van 

het tekenen van deze wezens.  

Als Esther niet aan het tekenen is, dan denkt ze na over wát ze gaat 

tekenen. Ze maakte voor de Efteling de illustraties bij het nieuwste 

Eftelingsprookje ‘De redders van Ruigrijk’. 

In deze workshop teken je onder begeleiding van Esther je eigen 

personage: een afvalmonster of recycleheld. 

Jouw ultieme sprookjesheld of -slechterik wordt vastgelegd op 

papier… en leeft nog lang en gelukkig. 

 

Locatie | tekenlokaal h009 

 

  

 

 

 

 



 

   

 

#3 
    Grow Motion 

Workshopdocent Iris leert je de stop-motiontechniek. Wat 

zo leuk is aan deze techniek, is dat je snel resultaat ziet. Je 

hebt aan het einde van de workshop dus echt een stop-

motionfilmpje op JOUW telefoon staan dat je ook nog eens 

helemaal ZELF hebt gemaakt. Jouw digitale kunstwerk knal je 

natuurlijk meteen op je socials. Wedden dat je daarmee heel 

wat likes scoort?!  

Voordat je aan de slag gaat met filmen, maak je uit 

restmateriaal een statief voor je telefoon. Vervolgens leert 

Iris je de kneepjes van het animatievak. 

Scan deze QR-code voor een voorbeeld van een super leuk 

stop-motionfilmpje van enkele seconden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op! 
Voor deze workshop dien je een app te downloaden via deze 

link: https://apps.apple.com/us/app/stop-motion-studio/id441651297 

 

Wel zo handig als je dit thuis al hebt gedaan. Uiteraard is je 

telefoon opgeladen en heb je je laadkabel bij je. 

 

Locatie | lokaal h110 

  

https://apps.apple.com/us/app/stop-motion-studio/id441651297


 

  

   

   

     

 

#4 
Green Bots | Mad Science 
Omdat robots precies zijn, zorgen ze voor minder 

verspilling. Dat betekent niet alleen een vermindering 

van energieverbruik en afval, maar ook van 

verbruiksmaterialen: door precies te programmeren 

hoeveel lijm of verf er bijvoorbeeld nodig is, en 

hetzelfde proces telkens te herhalen, worden er 

minder materialen verbruikt. 

In deze workshop maak je kennis met Ozobot, ’s 

werelds kleinste programmeerbare robot. Hij heeft 

lichtsensoren aan zijn onderkant, waarmee hij kan 

“zien”. De Ozobot is een educatieve robot die 

geprogrammeerd kan worden door het tekenen van 

lijnen en kleurcodes. Wereldwijd is de Ozobot razend 

populair! 

Professoren van Mad Science laten liefhebbers van 

wetenschap en techniek kennismaken met het 

programmeren van Ozobots én zijn grotere broertje: 

Dash ’n dots. 

 

Locatie | lokaal h015 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

#5 
Groene Reporters | Lettergeniek 

 
 

 

 

 

 

Onder het toeziend oog van vlogprofessional Anne ga 

jij je vlogskills (verder) ontwikkelen. Niet alleen leert 

Anne je de kneepjes van het vak, samen met mede 

Groene Reporters ga je een vlog maken over het 

GHC-Groen Festival. 

Uiteraard neem jij als vlogger je selfiestick mee naar 

school zodat jij als Groene Reporter aan de mooiste 

shots voor jouw vlog komt.  

Nooit eerder gevlogd? Geen zorgen; workshopdocent 

Anne activeert jouw vlogtalent in no time. Ervaring is 

dus niet nodig voor deelname aan deze workshop. 

Let op! Uiteraard neem je je telefoon en laadkabel 

mee naar deze workshop. 

Locatie | lokaal h109 

 

 

 

 



  

 

 

#6 
Film: Cowspiracy | schoolbioscoop 

 

 
De maker van deze film, Kip Andersen, begint een 

zoektocht naar oplossingen voor milieugerelateerde 

problemen zoals voedselverspilling, watergebrek, het 

afsterven van organismen in natuurgebieden en CO2-

uitstoot. 

Andersen gaat op onderzoek uit bij verschillende 

organisaties, zoals bijvoorbeeld Greenpeace. Wat 

hem al gauw opvalt, is dat Greenpeace met allerlei 

feiten komt over hoe wij ons steentje kunnen 

bijdragen (door de kraan niet onnodig lang aan te 

laten staan bijvoorbeeld) maar nergens rept de 

organisatie met ook maar één woord over waar de 

werkelijk bizar grote waterverspilling plaatsvindt: bij 

het produceren van vlees en zuivel.  

Geen enkele grote organisatie wil hier uitspraken 

over doen. De reden? Ze zijn bang om sympathie van 

hun ‘volgers’ te verliezen. Immers, zeggen dat een 

kraan niet te lang mag lopen, dat gaat nog wel en 

daar krijg je de mensen wel in mee. Maar zeggen dat 

je écht geen vlees of zuivel meer zou moeten kopen 

om tot een oplossing te komen voor het wereldwijde 

klimaatprobleem, nee, dat gaat te ver. Of niet? 

 

Locatie | aula mhvwo-gebouw   

   

 

 



 
 

 

 

 

#7 
Graffiti | James Jetlag 

 
Graffitiartiest James Jetlag, neemt je mee in 

de wereld van de street art! Hoewel 

graffitikunst steeds meer wordt geaccepteerd, 

legt een grote groep mensen nog altijd de link 

met vandalisme. Graffitiartiesten als James 

Jetlag willen juist alleen maar mooie dingen 

maken. Daarvoor zijn zij voortdurend op zoek 

naar legale locaties. Laten we op het GHC 

toevallig een heel aantal lockers beschikbaar 

hebben die nog wel een mooi kleurtje - 

bijvoorbeeld groen - kunnen gebruiken!  

 

Samen met de workshopdeelnemers gaat 

James Jetlag onze lockers omtoveren tot een 

echt graffiti-kunstwerk. Dus géén ‘graffiti 

light’, maar het échte werk! De lockers die 

onder handen worden genomen bevinden 

zich in de kantine van de onderbouw. En net 

zoals we vorig jaar een buitenmuur hebben 

aangepakt, zal ook dit graffitikunstwerk 

blijvend zijn!  

 

Let op! Draag tijdens deze workshop kleding 

die vies mag worden. Houd rekening met 

verfspetters! 

 

Locatie| kantine onderbouw mhvwo-gebouw 

 
 
   

 



 

 

 

 

 

 

#8 
Spinnen | IVN  

 
IVN-workshopdocent Lex vertelt je alles wat je (niet) 

zou willen weten over spinnen! 

Veel mensen vinden spinnen eng. Mooie opnames 

van grote ogen en harige poten worden vaak gebruikt 

om in griezelverhalen dit gevoel te versterken. 

Jammer, want spinnen zijn zeer nuttig. Ze ruimen 

heel wat (voor ons schadelijke) insecten op. 

Bovendien zijn de meeste spinnen zo klein, dat we ze 

niet opmerken. Ook zijn niet alle spinnen behaard en 

lelijk. Er zijn prachtige exemplaren met mooie 

kleuren en fantasievolle tekeningen. 

Nadat Lex je in 1,5 uur mede-spinnenspecialist heeft 

gemaakt, weet je bijna alles over de leefwijze en het 

gedrag van spinnen en kijk je naar deze beestjes met 

andere poten euhm ogen. 

Deze workshop is kriebelproof. 

 

Locatie| lokaal h016 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Groene smoothie @ Ralf on 

Wheels |einde festivaldag 1   
 

De eerste dag van het GHC-Groen Festival sluiten we 

af met een bommetje vitaminen! Ralf on Wheels 

heeft zijn foodtruck geparkeerd op ons schoolplein. 

Alle GHC-Groen festivalgangers worden getrakteerd 

op een smoothie van rood fruit.  

De smoothie is af te halen met de speciale bon die je 

hiervoor van je mentor hebt gekregen. 

Locatie| grote schoolpein mhvwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kies 3 workshops uit onderstaand aanbod. 

Op de volgende pagina’s worden de workshops aan je voorgesteld. 
 

1.      Uit het leven van een vlinder | Museum de Domijnen 

2.      Grow motion | workshopdocent Iris   

3.      Bont en blauwe oceanen | Mad Science 

4.      Auto’s: oud en nieuw | specialisten oldtimers & elektrische auto’s 

5.      Roofvogels | workshopdocent Dominique    

6.      De groene reporters | Lettergeniek  

7.      Graffiti | James Jetlag    -  

8.      Chilltuin A | Anoek en Mees  

9.      Chilltuin B | Anoek en Mees 
      Let op! Workshop A en B zijn enkel als set te volgen.  

      Als je de workshop Chilltuin kiest, volg je beide delen van de workshop.  

10.      Defend the planet | workshopdocent Tony 

11.      Film: Cowspiracy | bioscoop in aula 

12.      Kunst: afval bestaat niet | Schunck* workshopdocent 

13.      De IJsbaas | IJs maken 

 

 



 

 

 

#1 
Uit het leven van  een vlinder 

 
Deze workshop bestaat uit drie onderdelen die een mix 

vormen tussen kijken, luisteren, ontdekken en doen. Na 

deze workshop bekijk je de natuur door andere ogen, heb je 

interessante weetjes verzameld én draag je bij aan een 

insectvriendelijker Sittard-Geleen! 

 

deel 1 | binnen  

In Museum De Domijnen in Sittard bezoek je de 

tentoonstelling ‘Uit het leven van een vlinder’. Een 

museumdocent stelt je voor aan de kunst van Stefan Cools.  

Is Stefan bioloog, onderzoeker of kunstenaar? Of is hij het 

alle drie? 

  

deel 2 | buiten 

Onderdeel van de tentoonstelling is een ‘pop up 

observatorium’: een mobiel paviljoen niet ver van het 

museum. Het observatorium huisvest materialen en 

uitdagingen voor bezoekers en onderzoekers. Het daagt jou 

uit om door de ogen van Stefan naar de natuur te kijken. 

 

deel 3 | guerilla gardening 

Je gaat zaadbommen maken van natuurlijke ingrediënten. 

Gooi jouw zaadbommen in de natuur of in je achtertuin. Als 

jouw munitie explodeert, ontkiemen jouw zaden met een 

beetje geluk volgend voorjaar. Met planten en bloemen om 

je heen krijg je een beter humeur en red je wilde bijen; 

natuur blij, jij blij. 

 

Let op: Deze workshop is enkel te boeken indien je 

over een eigen fiets beschikt voor een retourtje 

Geleen-Sittard!  
 

Locatie | Museum De Domijnen |  Ligne 5 | Sittard 



 

 

   

 

#2 
    Grow Motion 

Workshopdocent Iris leert je de stop-motiontechniek. Wat 

zo leuk is aan deze techniek, is dat je snel resultaat ziet. Je 

hebt aan het einde van de workshop dus echt een stop-

motionfilmpje op JOUW telefoon staan dat je ook nog eens 

helemaal ZELF hebt gemaakt. Jouw digitale kunstwerk knal je 

natuurlijk meteen op je socials. Wedden dat je daarmee heel 

wat likes scoort?!  

Voordat je aan de slag gaat met filmen, maak je uit 

restmateriaal een statief voor je telefoon. Vervolgens leert 

Iris je de kneepjes van het animatievak. 

Scan deze QR-code voor een voorbeeld van een super leuk 

stop-motionfilmpje van enkele seconden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op! 
Voor deze workshop dien je een app te downloaden via deze 

link: https://apps.apple.com/us/app/stop-motion-studio/id441651297 

 

Wel zo handig als je dit thuis al hebt gedaan. Uiteraard is je 

telefoon opgeladen en heb je je laadkabel bij je. 

 

Locatie | lokaal h110 

https://apps.apple.com/us/app/stop-motion-studio/id441651297


 

 

#3 
 Bont en blauwe oceanen 

Hoe krijgen we onze zeeën en oceanen weer schoon?  

Onze aarde bestaat voor het grootste deel uit zeeën en oceanen. 

Helaas zijn deze flink vervuild. We kennen de plasticsoep, maar 

eens in de zoveel tijd vindt er helaas ook een olieramp plaats. 

Allemaal zeer schadelijk voor het leven in en rondom het water, 

maar ook indirect voor de mens.  

Deze workshop wordt gegeven door de professoren van Mad 

Science. Met hen onderzoek je hoe schoon water lijkt en hoe 

schoon het werkelijk is, maak je kennis met verdunningstechnieken 

om een vervuilende stof minder schadelijk te maken en leer je hoe 

de dichtheid van verschillende vloeistoffen gevaar kan opleveren 

voor de natuur.  

 

Locatie | lokaal h015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

#4 
 Auto’s: oud & nieuw 

Bezitters van oldtimers genieten van hun oude voertuig door ermee 

te toeren, de oldtimer te onderhouden en te showen. Hoe zeker is 

de toekomst van de oldtimer? Brandstofwijzigingen en 

milieuwetgevingen maken het voor liefhebbers van oldtimers niet 

makkelijk. 

Het jongste broertje van de oldtimer is de elektrische auto. In 

hoeverre is deze auto minder belastbaar voor het milieu? Welke rol 

spelen oldtimers en elektrische auto’s in het heden en in de 

toekomst? En van welke bolide droom jij? 

Oud: Als liefhebber van oldtimers presenteert workshopdocent Jo 

zijn oldtimer aan jou. Een oldtimer is een stukje geschiedenis, 

cultureel erfgoed en wellicht een manier om geld te beleggen. 

Nieuw: Een specialist op het gebied van technologische 

ontwikkelingen in autoland vertelt over de elektrische auto, de 

mogelijkheden, de snufjes en zijn ‘groengehalte’. 

Locatie| grote schoolpein mhvwo-gebouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

#5 
Roofvogelshow 

De jacht met roofvogels bestaat al ongeveer 4000 

jaar en is gebaseerd op een unieke samenwerking 

tussen mens en roofvogel. Valkerij is de moeilijkste 

en ook de eerlijkste jachtvorm. 

 

Wist je dat daarnaast roofvogels kunnen worden 

ingezet als hulp bij het bestrijden van overlast van 

konijnen, ratten en vogels? Een roofvogel als groen 

bestrijdingsmiddel. 

 

Workshopdocent Dominique geeft een 

roofvogelshow met 5 roofvogels, waarbij in elk 

geval een uil niet zal ontbreken. Verder kan de 

valkenier nog kiezen uit een arend, gier, buizerds, 

valken en wouwen. 

 

Onder begeleiding van Dominique mag je ook zelf 

aan de slag! De vogels mogen ook op jouw hand 

landen!  

 

Als professioneel valkerijbedrijf staat Dominique 

Willems voor juiste educatie, dierenwelzijn en 

respect voor natuur en dier.  

 

Locatie | handbalveldjes bij de gymzalen  

van het mhvwo-gebouw 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

#6 
Groene Reporters | Lettergeniek 

 
Onder het toeziend oog van vlogprofessional Anne ga 

jij je vlogskills (verder) ontwikkelen. Niet alleen leert 

Anne je de kneepjes van het vak, samen met mede 

Groene Reporters ga je een vlog maken over het 

GHC-Groen Festival. 

Uiteraard neem jij als vlogger je selfiestick mee naar 

school zodat jij als Groene Reporter aan de mooiste 

shots voor jouw vlog komt.  

Nooit eerder gevlogd? Geen zorgen; workshopdocent 

Anne activeert jouw vlogtalent in no time. Ervaring is 

dus niet nodig voor deelname aan deze workshop. 

Let op! Uiteraard neem je je telefoon en laadkabel 

mee naar deze workshop. 

Locatie | lokaal h109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

#7 
Graffiti | James Jetlag 

 
Graffitiartiest James Jetlag, neemt je mee in 

de wereld van de street art! Hoewel 

graffitikunst steeds meer wordt geaccepteerd, 

legt een grote groep mensen nog altijd de link 

met vandalisme. Graffitiartiesten als James 

Jetlag willen juist alleen maar mooie dingen 

maken. Daarvoor zijn zij voortdurend op zoek 

naar legale locaties. Laten we op het GHC 

toevallig een heel aantal lockers beschikbaar 

hebben die nog wel een mooi kleurtje - 

bijvoorbeeld groen - kunnen gebruiken!  

 

Samen met de workshopdeelnemers gaat 

James Jetlag onze lockers omtoveren tot een 

echt graffiti-kunstwerk. Dus géén ‘graffiti 

light’, maar het échte werk! De lockers die 

onder handen worden genomen bevinden 

zich in de kantine van de onderbouw. En net 

zoals we vorig jaar een buitenmuur hebben 

aangepakt, zal ook dit graffitikunstwerk 

blijvend zijn!  

 

Let op! Draag tijdens deze workshop kleding 

die vies mag worden. Houd rekening met 

verfspetters! 

 

 

Locatie| kantine onderbouw mhvwo-gebouw 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

#8&9 
Chilltuin 
 
Aan de voorkant van het GHC ligt een kaal grasveld. 

Saai? Dan ga jij daar verandering in brengen! 

 

Met workshopdocenten Mees en Anoek (je kent ze 

wel, het zijn twee acteurs die al een tijdje voor het 

GHC werken) ga je door middel van 

theateroefeningen een droombeeld schetsen van 

het grasveld voor de school. Wat heeft het grasveld 

nodig om er een fijne plek van te maken? Een 

schommel om een vol hoofd tot rust te laten 

komen? Een sporttoestel voor wat meer beweging 

in de pauzes? Een kruidentuin zodat je op school 

zelf je ‘smaakjeswater’ maakt? Laat je fantasie de 

vrije loop! Jouw goede ideeën worden 

gepresenteerd aan het Technasium, dat uiteindelijk 

voor de uitvoering ervan zal zorgen. 

 

Let op! Deze workshop bestaat uit 2 delen: als je 

voor deze workshop kiest, volg je deze zowel in 

workshopronde 1 als 2. 

 

Locatie | lokaal h008 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

#10 
Film: Cowspiracy | schoolbioscoop 

 
De maker van deze film, Kip Andersen, begint een 

zoektocht naar oplossingen voor milieugerelateerde 

problemen zoals voedselverspilling, watergebrek, het 

afsterven van organismen in natuurgebieden en CO2-

uitstoot. 

Andersen gaat op onderzoek uit bij verschillende 

organisaties, zoals bijvoorbeeld Greenpeace. Wat 

hem al gauw opvalt, is dat Greenpeace met allerlei 

feiten komt over hoe wij ons steentje kunnen 

bijdragen (door de kraan niet onnodig lang aan te 

laten staan bijvoorbeeld) maar nergens rept de 

organisatie met ook maar één woord over waar de 

werkelijk bizar grote waterverspilling plaatsvindt: bij 

het produceren van vlees en zuivel.  

Geen enkele grote organisatie wil hier uitspraken 

over doen. De reden? Ze zijn bang om sympathie van 

hun ‘volgers’ te verliezen. Immers, zeggen dat een 

kraan niet te lang mag lopen, dat gaat nog wel en 

daar krijg je de mensen wel in mee. Maar zeggen dat 

je écht geen vlees of zuivel meer zou moeten kopen 

om tot een oplossing te komen voor het wereldwijde 

klimaatprobleem, nee, dat gaat te ver. Of niet? 

 

  Locatie | aula mhvwo-gebouw  

 

 

  



 

 

 

 

#11 
Kickboksen: Defend the planet | workshopdocent Tony 

 

 

 

Bij kickboksen train je je lichaam en je geest. Je 

werkt aan je doorzettingsvermogen, aandacht, 

geduld, zelfbeheersing en respect. Het is 

onderdeel van de traditie om respect voor jezelf 

en anderen te uiten in de groet Ush of Osu. Onze 

planeet kan uiteraard ook wat Ush gebruiken! 

 

Momenteel is kickboksen zeer populair bij 

jongens én bij meisjes. Kickboksen is een 

vechtsport die is ontstaan uit de sporten karate 

en boksen. Je mag daarom bij deze vechtsport 

ook gebruik maken van je handen en voeten. 

Bekende Nederlandse kickboksers zijn Rico 

Verhoeven, Remy Bonjasky en Melvin Manhoef. 

 

Toni Haberland introduceert de kickbokssport 

aan onze GHC-leerlingen. Nieuwsgierig naar jouw 

kickboks moves? Dan is dit dé workshop voor 

jou! 

 

Let op! Neem sportkleding (of op z’n minst een 

schoon t-shirt mee) voor deelname aan deze 

workshop.  

 

Locatie | gymzaal 2 mhvwo 

 

 



 

 

 

 

#12 
Kunst: afval bestaat niet | Schunck* workshopdocent 

 

Wist jij dat je elke maand wel een schilderij in de prullenbak gooit? Zonde 

toch? Met deze workshop ontdek je de schoonheid van afval. Niet al het 

afval hoort in de afvalbak. 

Wanneer een onbruikbaar product wordt verwerkt tot een nieuw product 

dat meer waarde heeft dan daarvoor noemen we dat upcycling. In onze 

afvalbak verdwijnt dus regelmatig materiaal dat ‘upcyclebaar’ is. 

Onder begeleiding van een Schunck* workshopdocent zet je afval om in 

kunst. Jij een kunstwerk, de natuur weer een beetje ontlast. 

 

Voor deze afval mag je schoon afval van thuis meenemen. Verzamel in de 

zomervakantie al wat upcyclewaardig materiaal! 

 

Locatie | lokaal h002 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

#13 
De IJsbaas | IJs maken 

 

De IJsbaas, is een ambachtelijke ijsmakerij uit Margraten.  

Het bedrijf is ‘baas’ in het maken van een authentiek én (h)eerlijk product: hun 

ijs is niet alleen super lekker, het is ook nog eens gemaakt van biologische 

streekproducten. 

 

De IJsbaas komt naar het GHC! In de keuken van PSO gaat hij samen met jullie 

het lekkerste ijs maken dat je natuurlijk ook mag proeven! Meld je snel aan, 

voordat het ijs gesmolten is!  

 

Locatie | PSO-keuken (vmbo-gebouw, begane grond, bij binnenkomst naar 

links, helemaal aan het einde van de gang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Praktische informatie  
 
Rooster GHC-Groen Festival 
 

dinsdag 6 september 
introductie  09:00 – 10:30 uur  

 kennismaken met de nieuwe mentor & mentorklas 

 uitreiking festivalbandjes/polsbandjes 

 locatie: check je rooster in Somtoday  
pauze  10:30 – 11:00 uur 
workshop 1  11:00 – 12:30 uur 
pauze  12:30 – 13:00 uur 
workshop 2  13:00 – 14.30 uur  
afsluiting  14:30 – 15:00 uur 

 met smoothie op schoolplein mhvwo-gebouw 
 
 
 
 

woensdag 7 september 
workshop 1 09:00 – 10:30 uur 
Let op! Is jouw eerste workshop ‘Uit het leven van een vlinder’? Dan dien je 
om 08:55 uur aanwezig te zijn in Museum De Domijnen, Ligne 5 Sittard. 
pauze  10:30 – 11:00 uur 
workshop 2  11:00 – 12:30 uur 
pauze  12:30 – 13:00 uur 
workshop 3  13:00 – 14.30 uur  
 
 
 
 

Let op! Belangrijk: 

 Je neemt je lunch mee van thuis. 

 Voor de workshop Graffiti draag je oude kleding die verfvlekken mag 
krijgen. 

 Voor de workshop Kickbocksen: Defend the planet neem je 
sportkleding mee. 

 
 
 



 
 
 
 

Festivalbandje 
Tijdens het GHC-Groen Festival draag je een festivalbandje zodat je 
herkenbaar bent voor de workshopdocenten. Je ontvangt het 
festivalbandje van je mentor. Dit festivalbandje draag je beide 
dagen. Uiteraard gooi je het niet weg na afloop van het GHC-Groen 
Festival; het betreft een collectors item!  

 

 

 

 

Vragen over de introductiedagen? 
Contacteer de organisatoren van de introductiedagen  

via e-mail: 

 meneer Beeren: r.beeren@stichtinglvo.nl 

 mevrouw Bröcheler t.brocheler@stichtinglvo.nl 

 mevrouw Vluggen: r.vluggen@stichtinglvo.nl 
 

 

 

 

Itslearning 
De informatie zoals vermeld in dit programmaboekje kan eveneens 

worden teruggevonden op Itslearning. Voor alle GHC-leerlingen is 

Itslearning toegankelijk met een persoonlijke gebruikersnaam en 

wachtwoord. Inloggen doe je met je 365-account  

(bijvoorbeeld: gh2046051@leerling.ghc.nl + wachtwoord).  
 

 
 
 
 

Start inschrijving 
Let op! De inschrijving voor de workshops start vrijdag 22 juli om 
12:00 uur. Schrijf je online zo snel mogelijk in voor de workshops 
van jouw keuze. Er is een beperkt aantal deelnemers per workshop 
beschikbaar. Mobiliseer je klasgenoten en meld je na de 
rapportuitreiking op vrijdag dus meteen aan. Deelname aan het 
GHC-Groen Festival en de workshops is verplicht.  
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