19-05-2016

Hallo ouders,
Donderdag 2 juni 2016 vindt het Landelijk Techniektoernooi plaats op het
terrein van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Twee teams van K.C.
De Regenboog mogen deelnemen aan deze wedstrijd. Het betreft de teams die
tijdens de regiofinale in Eindhoven een prijs wonnen. Dit was het team van de
kinderen van groep 2 en het team van de kinderen van groep 3 en 4.
Graag wil ik met deze teams in Arnhem deelnemen, maar dit kan niet zonder
hulp van ouders.
• Wie wil een van deze teams coachen?
• Wie wil de kinderen vervoeren? Er zijn 2 auto’s nodig deze dag.
Hopelijk lukt het jullie om mee te gaan! Fijn als ik dit zo spoedig mogelijk hoor.
Stuur een e-mail of Whatsappbericht.
Na overleg met directie is besloten dat alleen de winnende teams naar deze
landelijke finale gaan. Deze regel hanteert zowel K.C. Octopus als de St.
Corneliusschool (Venhorst).
De wedstrijd voor de kinderen van de onderbouw is ’s ochtends. De kinderen
presenteren hun ontwerp aan een jury. Dit is vergelijkend met het
Techniektoernooi Zuid, maar nu is het uiteraard groter opgezet. In verschillende
gebouwen van het Openluchtmuseum wordt de wedstrijd gespeeld.
Het wedstrijdschema vind je hieronder. In rood staat het wedstrijdonderdeel
waaraan teams van onze school deelnemen.
Tijd
09:00-10:00 uur
09:30 uur
10:00-11:00 uur
10:15 uur

Actie
Aankomst deelnemers groep 1 t/m 4
start DJ
Aankomst deelnemers groep 5 t/m 8
Opening Techniek Toernooi

Gebouw/Locatie:
Entreehal
Windkorenmolen
Entreehal
Windkorenmolen

10:30 -12:00 uur
10:45 uur

12:00 uur
12:15-13:00 uur
12:45-15:15 uur
14:00 uur

15:15 uur
15:30 uur
16:00 uur

DJ
Start ochtendwedstrijden
DE LEEGLOPENDE ZANDLOPERS
DE BLOEIENDE BLOEMEN
DE DRUIPENDE KLOK
DE ZANDERIGE BELLETJES
Einde ochtendwedstrijden gr 1t/m 4
Prijsuitreiking
DJ - muziek
Start middagwedstrijden
DE TIJDIGE KNIKKERS
DE WATERKLOK
VERLICHT JE MUIZENVAL
DE VERTRAAGDE WEKKER
Einde middagwedstrijden
Prijsuitreiking
Sluiting

Windkorenmolen
KASTEELBOERDERIJ
HOUTLOODS
MIDLUM
REMISE
Windkorenmolen
Windkorenmolen
HOUTLOODS
REMISE
KASTEELBOERDERIJ
MIDLUM
Windkorenmolen
Windkorenmolen

Mijn ervaring is dat alle deelnemers en supporters elk jaar een hele gezellige
zonnige leerzame dag hebben. Er zijn vele activiteiten op het gebied van
techniek en wetenschap waaraan de kinderen kunnen deelnemen. Ook kan het
museum worden bewonderd.
Supporters zijn deze dag ook van harte welkom. Tegen het gereduceerde tarief
van €3,50 kunnen bezoekers naar binnen. Men moet dan wel de code “Ik ben fan
van het techniektoernooi” uitspreken.☺
Coaches ontvangen van mij meer informatie zoals teamnummers, een
plattegrond, entreebewijzen en parkeerkaarten.
We zullen deze 2 juni 2016 om 8.00 uur vertrekken vanaf de school. In de
namiddag zullen de kinderen weer terug zijn in Boekel. De precieze tijd zal nog
volgen. De kinderen moeten deze dag een lunchpakket meenemen.
Hopelijk lukt het om op dit korte termijn het samen toch voor elkaar te krijgen
om met de kinderen deel te nemen aan deze geweldige activiteit.
Voor vragen ben ik bereikbaar op 06-30960037 en via e-mail:
a.simmer@zichtpo.nl
Met vriendelijke groet,
Annette Stultiens-Simmer

