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Den Haag, 10 maart 2017 

 

Beste ouders, 

Kinderverkiezingen 
Vandaag doen de groepen 7 & 8 mee aan de Kinderverkiezingen. De kinderen mogen stemmen in het 
‘stemlokaal’ op de Lelie. Deze stemmen tellen officieel mee voor de Kinderverkiezingen die worden 
gehouden in Nederland. De kinderen hebben de afgelopen tijd met elkaar alles over de verschillende 
partijen opgezocht, uitgewerkt en aan elkaar gepresenteerd.  
Wij zijn heel trots dat groep 8B is uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst op dinsdag 14 maart 
waarop de uitslag van de Kinderverkiezingen bekend wordt gemaakt. Dit is erg bijzonder aangezien 
hier maar één klas uit heel Nederland bij aanwezig mag zijn. De presentatie is in handen van het 
jeugdjournaal. Ook de lijsttrekkers van de politieke partijen worden uitgenodigd en er zijn veel 
bekende politici bij. Dinsdag naar het jeugdjournaal kijken dus! 
 
Kangoeroewedstrijd 
Op donderdag 16 maart doen wij mee aan de internationale Kangoeroe rekenwedstrijd voor de 
groepen 3 t/m 8. De wedstrijd is altijd op de derde donderdag in maart en wordt wereldwijd met 
nagenoeg dezelfde vragen op dezelfde dag gehouden.  

De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de Kangoeroewedstrijd. In 1980 werd daar 

voor het eerst zo'n soort wiskundewedstrijd georganiseerd. Het gigantische succes inspireerde 

enkele Franse wiskundigen ook zoiets te doen. Als eerbetoon aan de Australiërs doopten ze hun 

wedstrijd ''Kangourou''. 

De Kangoeroewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat 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. En wat is er leuker dan te laten zien 

dat je meer kunt dan jouw juf of meester van je had verwacht! Bovendien kun je nog prijzen winnen 

ook ...  

De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze lastiger. Wie haalt de eindstreep zonder 

te struikelen?  

Meer info en voorbeelden op http://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/  

Wij zijn heel benieuwd en hebben er zin in! 

Met vriendelijke groet, 

Margot Vogelaar 
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