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Hallo ouders,  
  
Donderdag 1 juni aanstaande vertrekken we met verschillende leerlingen van 
onze school naar het landelijk Techniektoernooi 2017 in Arnhem. Het 
Techniektoernooi vindt plaats op het terrein van het mooie Openluchtmuseum. 
Op verschillende locaties in het Openluchtmuseum worden de techniek-
uitdagingen beoordeeld door de juryleden.  
 

 
Link voor plattegrond 
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqz8W
u94HUAhVJbhQKHZcCDHYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.rides.nl%2Fmusea%2Fnederlands-
openluchtmuseum%2Fplattegrond.html&psig=AFQjCNHbRIC2smq5gpVYNHdWGQaRtuao2g&ust=149548860059
3947 

 
De wedstrijden vinden ’s ochtends of ’s middags plaats. In het volgende schema 
is de planning van de wedstrijddag te lezen. 



09:00-10:00 uur Ontvangst teams van groep 1 t/m 4, registratie  Entreehal 
      
09:30 uur start DJ Picknickweide 
      
10:00-11:00 uur Registreren teams van groep 5 t/m 8, registratie  Entreehal 
      
10:30 -12:00 uur DJ Picknickweide 
      
10:40 uur Teams uiterlijk aanwezig op wedstrijdlocatie   
10:45 uur Start ochtendwedstrijden   
  DE WOLKENKRABBENDE STAD KASTEELBOERDERIJ 

 DE GLIJDENDE BUSBAAN BEERTA 
  DE DRAAIENDE WIEKEN MIDLUM 
  DE RAZENDE RACEWAGENTJES REMISE 
      
12:00 uur Einde ochtendwedstrijden gr 1t/m 4   
12:15-13:00 uur Prijsuitreiking Picknickweide 
      
12:45-15:15 uur DJ Picknickweide 
      
13:55 uur Teams uiterlijk aanwezig op wedstrijdlocatie   
14:00 uur Start middagwedstrijden   
  DE GRAAIENDE ARM BEERTA 
  DE BLAZENDE BEZORGDIENST REMISE 
  DE VLIEGENDE WATERRAKETTEN BEERTA KAPSCHUUR 
  DE ELEKTRISCHE AUTO MIDLUM 
      
15:15 uur* Einde middagwedstrijden   
15:30 uur* Prijsuitreiking Picknickweide 
16:00 uur* Sluiting Picknickweide 

 * In verband met het grote aantal aanmeldingen, zijn eindtijden richttijden. Er bestaat een kans dat 
hier een kleine uitloop (max. 15-30 minuten) gaat ontstaan. 

Enkele kinderen en teams gaan met de auto naar Arnhem. Zij kunnen ’s middags 
zelf de vertrektijd bepalen.  
De meeste Mindleerlingen zullen met een grote touringcar van Hebben Tours-
Liessel reizen. Deze touringcar haalt ook Mindleerlingen op van drie andere 
scholen van stichting GOO. We doen ons best om de strakke tijdsplanning van de 
Touringcar te halen en hopen op onderstaande tijd ook echt bij deze laatste 
opstapplaats, ons KC De Regenboog, te zijn. 
 
Vertrek: 08.05 uur Kennedystraat 3 Boekel         Aankomst: Arnhem 09.15 uur 
Vertrek: Arnhem 16.30 uur    Aankomst: 17.40 uur Kennedystraat 3 Boekel 
 
 



Iedereen moet 10 minuten voor de vertrektijd aanwezig zijn! Er wordt 
door de busmaatschappij extra geld in rekening gebracht wanneer passagiers te 
laat zijn en de bus niet kan vertrekken. 
 
Alle spullen, posters en bouwwerken worden in de bus geladen en om 7.55uur 
vertrekken we richting KC De Regenboog in Boekel en van daaruit naar Arnhem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’s Ochtends kunnen de kinderen van de bovenbouw de teams van de 
onderbouwgroepen van KC Octopus aanmoedigen. Ook is er voldoende tijd om 
het park te verkennen.  
’s Middags neemt de bovenbouwgroep 7-8 om 14 uur deel aan de wedstrijd. En 
dan kunnen de kinderen van de groepen 1 t/m 5 komen aanmoedigen. Natuurlijk 
is er ook voldoende gelegenheid om het park te verkennen. 
 
 
Belangrijke tips en aanvullingen: 
 Neem allemaal een lunchpakket en voldoende drinken mee. We zijn pas laat 

weer terug op school; 
 Draag een rugzak, want je tas moet je de grootste gedeelte van de dag zelf 

bijhouden; 
 Geld is niet nodig, maar er zijn horecagelegenheden waar wat gekocht kan 

worden en er is een oude snoepkraam. Max. €2,- is toegestaan om mee te 
nemen; 

 Draag deze dag het T-shirt van school; 
 Misschien is een regenjas nodig of kun je zonnecrème juist goed gebruiken. 

Houd de weersvoorspellingen in de gaten.  
 

      
 
Bij de entree mogen 4 teamleden en 1 coach gratis naar binnenlopen. Voor de 
andere teamleden wordt een toegangskaartje gekocht. Met de code: ‘Wij zijn fan 
van het Techniektoernooi’ zijn de kaartjes tegen het gereduceerde tarief van 
€3,50 verkrijgbaar. Ik zorg voor de entreebewijzen en de automobilisten kunnen 
bij mij een gratis parkeerkaart krijgen.  
 



Natuurlijk is er de hele dag weer van alles te beleven op het landelijk 
Techniektoernooi. Naast de wedstrijden zijn er veel leuke leerzame activiteiten 
zoals een DJ-workshop, kindersmeden, tramlesjes, de energiespoortocht ‘Vooruit’ 
en op de techniekmarkt kunnen de kinderen programmeren, bouwen, solderen 
en nog heel veel meer. 
 
Van de volwassenen die deze dag meegaan heb ik het mobiele nummer. Ik heb 
een groepsapp aangemaakt. Stuur je nummer door als je ook in de groepsapp 
wil. Ik vind het prettig als ik op de wedstrijddag iedereen kan bereiken en we 
kunnen gedurende de dag foto’s doorsturen. 
 
Er is nog een speciale Mindbrief voor de begeleiders. Hierin staat nog meer 
informatie over de wedstrijddag. 
Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie mij altijd een berichtje sturen! 
   
  
Met vriendelijke groet,   
 
Annette Simmer         
 
E. annette.simmer@stichtinggoo.nl 
T. 06-30960037 
 

 


