29-02-2016

Hallo ouders,
In deze Minddruppel staat de laatste informatie over het Techniektoernooi regio
Zuid vrijdag 11 maart 2016.
De wedstrijdleiding heeft de volgende planning doorgestuurd:
09.15 – 09.45 uur Ontvangst teams
09.45 uur
Centrale opening
10.00 uur
Start opbouwen, klaarzetten van ontwerpen door teams
10.15 uur
Start wedstrijden
11.15 uur
Einde wedstrijden
11.30 uur
Prijsuitreiking
12.00 uur
Einde ochtendprogramma (houd rekening met uitlopen)
Het Techniektoernooi vindt plaats op het SUMMA college in Eindhoven. Het adres
is Frederiklaan 60a. De ruimtes waar het toernooi gehouden zal worden, zijn in
de buurt van de receptie van de school.
Scholen uit de regio hebben in totaal 30 teams aangemeld voor deze wedstrijd.
Er zijn 4 wedstrijdonderdelen die verdeeld zijn over de jaargroepen van de
basisschool.
Onze school heeft voor elk wedstrijdonderdeel een team aangemeld.
1. Groep 2 neemt deel aan het wedstrijdonderdeel Bloeiende Bloemen. Ze
worden gecoacht door Rozan en Amber uit groep 8!
2. Kinderen van groep 3 en 4 demonstreren hun oplossing van de uitdaging De
Zanderige Belletjes.
3. Groep 5 en 6 hebben een waterklok in elkaar gezet. Zij worden gecoacht door
Yvonne en Philip.
4. Kinderen van groep 7 en 8 zetten een kettingreactie in werking die eindigt
met een muizenval.

De namen van de deelnemers of supporters en hun jaargroep zijn:
• Levi Derks, Julia te Meerman en Ties van de Laar uit groep 2;
• Julie Kalje en Quinn van Duren uit groep 3;
• Evy van Duren en Benthe van de Laar uit groep 4;
• Koen Donkers en Casper te Meerman uit groep 5;
• Tijn van Duren, Sofie Wagemakers, Sabine Kalje, Tijn de Bie en Nils de Bie uit
groep 6;
• Lonneke Wijdeven en Tim van de Velden uit groep 7. Steef van Dijk is op
deze (verjaar)dag niet aanwezig ☺;
• Amber Blonk en Rozan van Erp uit groep 8.
Deze vroege vrijdagochtend start ik in Venhorst om 8 uur en hierna rijd ik door
naar Boekel.
Ik ben de reservechauffeur en rijdt tevens met de paardentrailer. Hierin vervoer
ik de bouwwerken van de groepen 7-8 van de scholen uit Boekel en Venhorst.
De bouwwerken van de andere groepen moeten over de auto’s verdeeld worden.
Dit lukt vast bij auto’s waar minder kinderen in zitten. Enkele werkstukken
kunnen ook in de laadruimte van de auto vervoerd worden.
Als er voldoende plek is in de trailer kunnen enkele van deze bouwwerken ook
hierin een plaats krijgen.
Als er ouders rijden met een bus of een ander vervoermiddel met veel
laadruimte, hoor ik dit graag.
De indeling van de auto’s:
Automobilist
Yvonne van Duren
Philip Kalje
Aafke te Meerman
Mireille van de Laar
Daniëlle van de Laar
Annette

Passagiers heenreis

Passagiers terugreis

Tijn, Tijn, Nils en Tim
Julie, Sabine, Sofie en
Lonneke
Julia, Casper, Koen en Levi
Benthe, Evy en Quinn
Ties, Amber en Rozan
-

Tijn, Tijn, Nils en Tim
Julie, Sabine, Sofie en Lonneke
Julia, Casper, Koen en Levi
Benthe, Evy en Quinn
Ties
Amber en Rozan

Alle kinderen moeten tijdens de rit een gordel dragen.
Graag wil ik van alle chauffeurs een mobielnummer ontvangen, zodat ik
hen indien nodig altijd kan bereiken. Stuur een berichtje (SMS, Whatsapp)
richting mijn mobiele nummer: 0630960037.

We vertrekken om 8.20 uur bij onze school aan de zijde van De Raadstraat.
Meld je even bij mij wanneer je alle kinderen hebt verzameld? Laat ook weten of
je op eigen houtje naar Eindhoven rijdt of dat je wacht op de automobilisten van
de andere scholen.
Alle automobilisten kunnen met de kinderen wachten op het St. Agathaplein in
het centrum van Boekel en van daaruit samen rijden. Dit hoeft uiteraard niet!
Kindcentrum Octopus is de laatste school waar ik om 8.30 uur spullen op moet
halen. Als daar ook alle auto’s vol zitten met kinderen en bouwwerken vertrek ik
naar Eindhoven, al dan niet samen met een stoet auto’s.

Tenslotte wil ik aangeven dat de kinderen van Mind uit de groepen 5 t/m 8
woensdag 14 maart deelnemen aan de Nationale W4Kangoeroewedstrijd.
Ze krijgen reken- en wiskundeopgave die ze individueel binnen 60 minuten
moeten oplossen. Ik ben deze woensdag aanwezig.
Zie de site voor meer informatie, links en oefenopgaven.
http://www.w4kangoeroe.nl
Oefenopgaven staan ook bij de kinderen in de Mindmap bij het Mindwerk.
Op dinsdag 13 maart as. is er geen Mindklas voor de leerlingen.
Voor vragen of suggesties kunnen jullie mij altijd mailen of bellen.
Vriendelijke groet,
Annette

