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Nijmegen, november 2021
Beste collega,
Graag maken wij u erop attent dat de inschrijving van W4Kangoeroe weer
geopend is! W4Kangoeroe 2022 vindt plaats op donderdag 17 maart en
is geschikt voor alle leerlingen vanaf groep 3 van het basisonderwijs en álle
leerlingen van het voortgezet onderwijs.
De inschrijving is geopend van 1 december 2021 tot en met 28 februari 2022.
Hopelijk kunnen we deze editie weer als vanouds organiseren!
De Kangoeroewedstrijd is – met ruim 6 miljoen deelnemers in bijna 90 landen – de
grootste internationale reken- en wiskundewedstrijd ter wereld! Iedereen maakt nagenoeg
dezelfde opgaven op hetzelfde moment. Dat is werkelijk uniek!
U ontvangt hierbij twee posters, deze begeleidende brief en een tekening voor de kleurwedstrijd.
Wij verzoeken u deze posters op een geschikte plaats in uw school op te hangen.
Goed nieuws!
Corona heeft ons ook iets goeds gebracht. Het heeft ons laten inzien dat het toch verdraaid handig zou
zijn als W4Kangoeroe ook online gemaakt zou kunnen worden. Ook vanuit de scholen is deze wens de
laatste jaren steeds luider geworden. Daar hebben wij nu gehoor aan gegeven.
Vanaf komende editie is er dan ook de mogelijkheid om W4Kangoeroe online te maken; vul je
antwoorden in op je laptop, desktop, tablet of desnoods op je mobiele telefoon! Hierdoor kunnen
we de uitslag veel eerder vaststellen en kunnen we daardoor ook eerder beginnen met het vullen en
versturen van de prijzenpakketten.
Op papier meedoen kan natuurlijk ook nog steeds. Maar ook hierbij zal er wat gaan veranderen.
In de aanloop naar de wedstrijd komen we natuurlijk nog uitgebreid terug op deze nieuwe werkwijze.
Helaas is er ook wat minder goed nieuws: vanwege de enorme toename van allerlei kosten
(verzend- en transportkosten, milieuheffingen, grondstoffen, verpakkingsmateriaal, arbeidskosten, …)
zijn wij genoodzaakt om de kosten voor deelname ook iets te verhogen. De kosten voor deelname
zullen komend jaar zijn:
deelname

Nederland

Europa

buiten Europa

individueel

€ 3,50

€ 4,25

in overleg

duo

€ 6,00

€ 7,00

in overleg

Het totaal aantal deelnemers moet weer minstens 10 zijn, waarbij een duo als één deelnemer telt.
Wij nodigen alle leerlingen uit ook mee te doen aan de kleur-teken-ontwerpwedstrijd. Hiermee is ook
dit jaar weer een leuke prijs te winnen. Zie bijgaand blad.
Iedere deelnemer krijgt ook dit jaar weer natuurlijk een certificaat en een prijsje. Verder zijn er weer
veel prijzen te verdelen en te winnen! Als de situatie het toelaat zullen we weer een fantastische
SMART-finale organiseren, alsmede een JWO-finale in Amsterdam en de besten van wizPROF zullen
worden uitgenodigd voor de Wiskunde Olympiade (lees meer hierover op onze website).
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Belangrijk om te weten:
 W4Kangoeroe is leuk en leerzaam voor iedere leerling, niet alleen voor de slimmeriken!
 Er is de mogelijkheid voor alle leerlingen om in duo’s mee te doen. Je doet dan niet mee met de 		
officiële wedstrijd.
 Er is de mogelijkheid om op een lager (of hoger) niveau mee te doen. Bij een lager niveau doe je
niet mee met de officiële wedstrijd.
 Spellen van voorgaande W4Kangoeroe-edities zijn (via school) te koop tegen sterk gereduceerde 		
prijzen in onze webshop ‘De buidel’. Wellicht vindt u hier ideeën voor Sinterklaas, Kerst, 			
verjaardagen, ….
Wilt u een grote bestelling plaatsen, neem dan even contact met ons op.
 Er is de mogelijkheid W4Kangoeroe interactief te spelen/oefenen op www.w4kangoeroe.nl
Wij hopen u (weer) als deelnemende school te mogen begroeten!
Vriendelijke groet,

Martin Winkel
Stichting Wiskunde Kangoeroe
W www.w4kangoeroe.nl
E info@w4kangoeroe.nl
T 024-3448345
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