De grote sponsor

KnikkerRace
12 oktober 2018
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De opbrengst van de Knikkerrace gaat naar materiaal voor leuke
en uitdagende lessen waarmee leerlingen onderzoekend en
ontwerpend leren over techniek en wetenschap.

Op 12 oktober 2018 zal per klas de knikkerrace gehouden
worden aan de Noorderhavenkade met om 15.30 drie
spannende finales.
Hoe het werkt:
• Simpel: hoe meer knikkers je hebt
in de race, hoe groter de kans dat
je wint. Dus verkoop veel knikkers!
• 1 knikker = 1 euro
• Dus: laat je sponsoren door
je familie, vrienden, buren,
bekenden en onbekenden. Ga
langs de deuren, was auto’s, ruim
de vaatwasser in, laat de hond
uit; als het maar geld oplevert
om zoveel mogelijk knikkers te
kunnen kopen ;-)
• In 2020 wordt van alle scholen
verwacht dat zij wetenschap en
technologie op het programma
hebben staan. De KnikkerRace,
met daaraan gekoppeld educatief
programma KnikkerGEK, is een
passende manier om hier vorm
aan te geven. De opbrengst van
de KnikkerRace gaat dit jaar
naar naar materiaal voor leuke
en uitdagende lessen waarmee
leerlingen onderzoekend en ontwerpend leren over techniek en
wetenschap.

Er zijn verschillende prachtige
prijzen te verdienen!
De hele dag door strijden kinderen in
een klas tegen elkaar. Per klas winnen
de nummers 1, 2 en 3 een leuke prijs!
Om 15.30 strijden alle klassen-
winnaars in de winnaars-finale tegen
elkaar om de drie prijzenpakketten:
• 1 e prijs: een knettervet
boekenpakket
• 2e prijs: een sportpakket
• 3e prijs: een spelletjes pakket
Daarna nemen de docenten het
tegen elkaar op in de docentenrace.
De winnaar krijgt een hele mooie
prijs: een vrije dag! Dus kom je
docent aanmoedigen!
Tot slot stijden alle klassen tegen
elkaar in de Clash van de Klassen. De
winnende klas krijgt eeuwige roem
voor een jaar en een mooie prijs voor
de hele klas!
Extrrrrra prijs:
De klas met de meest gesponsorde
knikkers mag met de hele klas naar
de bios!

De vrienden van Daltonschool De Margriet zijn:
Edward Boele, Jeroen Hoogstraten, Kimmo de Reuver

