Beste ouders/verzorgers,

Ook dit jaar doet de Veldhuizerschool weer mee aan de ‘W4-Kangoeroewedstrijd’. Dit is een
reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op heel veel scholen in het hele land
georganiseerd wordt. De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 t/m vwo 6 van de middelbare
school. Dit jaar vindt de wedstrijd, onder schooltijd, plaats op donderdag 17 maart. Mochten
de kinderen tegen die tijd thuis zitten vanwege de maatregelen of door een quarantaine,
dan maken ze de wedstrijd thuis.
Bij de wedstrijd gaat het om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor
stuk een vonkje creativiteit vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed.
Welke? De eerste vragen zijn makkelijk,
maar gaandeweg worden ze steeds lastiger.
Er is de mogelijkheid om als individu mee te
doen, maar ook is er de mogelijkheid om
deel te nemen in duo’s.
De W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat
rekenen-wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Je
hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens
te laten kraken. Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht.
Bovendien kun je nog leuke prijzen winnen ook!
Rekenen/Wiskunde zou eigenlijk door iedereen het
allerleukste vak gevonden moeten worden. Net zoals je met
gymnastiek en sport je spieren traint, zo kun je je grijze cellen
in conditie houden met de hersengymnastiek van
W4Kangoeroe.
Binnen het basisonderwijs zijn er drie soorten toetsen:
1. WizFUN: voor groep 3 (12 vragen in 30 minuten) & groep 4 (24 vragen in 60
minuten);
2. WizKID: voor groep 5 & 6 (24 vragen in 50 minuten);
3. WizSMART: voor groep 7 & 8 (24 vragen in 50 minuten).
Elke leerling die individueel deelneemt aan de wedstrijd is verplicht om 3,50 euro te betalen.
Als leerlingen meedoen als duo, betalen ze 6 euro per duo. Dit bedrag, in een enveloppe met
naam en groep erop, moet voor vrijdag 18 februari ingeleverd worden bij de leerkracht van
hun eigen groep. Als school regelen wij het aanmelden van de kinderen.
Na het maken van de toets worden de antwoorden door de school ingeleverd. Na één tot
twee maanden komt de uitslag binnen en ontvangt iedere deelnemer een aardig aandenken
en een certificaat op naam. Voor de beste spelers per klas worden er extra prijsjes
aangeleverd.

Voor de ca. 60 beste wizSMART-deelnemers (groep 7 en 8) van het land is er een SMARTfinale in juni.
Daarnaast zijn er ook prijzen te winnen met een wiskundige kleurwedstrijd. Door het hele
land worden 100 speciale prijzen verdeeld. Deze tekening wordt op de dag van de wedstrijd
meegegeven en moet uiterlijk 21 maart ingeleverd worden bij meester Arwin Lammers
(groep 6). Ook dit wordt door de school ingeleverd bij de organisatie.
Lijkt uw kind dit wat? Wil het wellicht meedoen met de W4Kangoeroe-wedstrijd? Meld je
dan nu aan door de gegevens in te vullen bij de volgende link:
https://forms.gle/AQ1xgEeH9pk6s6Hn8
Deze link sluit 17 februari om 18:00!
Op https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/index.php/historie kan alvast geoefend
worden met wedstrijden van voorgaande jaren. Zo went uw kind alvast aan de vraagstelling
en snapt het de vragen op 17 maart waarschijnlijk stukken beter.

Vriendelijke groet,
Arwin Lammers

