WereldWĳde WiskundeWedstrĳd

W4Kangoeroe

Nijmegen, november 2019
Beste collega,
Kangoeroe is – met ruim 6 miljoen deelnemers in bijna 80 landen – de grootste reken- en
wiskundewedstrijd ter wereld! Iedereen maakt nagenoeg dezelfde opgaven op hetzelfde moment.
Dat is werkelijk uniek!
W4Kangoeroe 2020 vindt plaats op donderdag 19 maart, voor alle leerlingen vanaf groep 3 van het
basisonderwijs en álle leerlingen van het voortgezet onderwijs. U bepaalt zelf het tijdstip op deze dag.
De school mag de wedstrijd ook op vrijdag 20 of maandag 23 maart organiseren, maar dan doen de
leerlingen buiten mededinging mee. Ze krijgen dan wel alle prijzen (behalve eventuele
winnaarsprijzen).
U ontvangt hierbij twee posters, een begeleidende brief en een tekening voor de kleurwedstrijd.
Mogen wij u vragen deze posters op een geschikte plaats in uw school op te hangen?
De kosten voor deelname bedragen nog steeds 3 euro per leerling. Leerlingen kunnen ook in duo’s
meedoen, de kosten zijn dan 5 euro per duo. Het totaal aantal deelnemers moet wel minstens 10 zijn,
waarbij een duo als één deelnemer telt. Bij voorkeur meldt u zich aan via onze website. De inschrijving
is geopend van 1 december 2019 tot en met 22 februari 2020.
Wij nodigen alle leerlingen uit mee te doen aan de kleurwedstrijd, dit jaar gebaseerd op het thema
Vierkantjes en Driehoeken. Hiermee zijn ook dit jaar weer leuke prijzen te winnen. Zie bijgaand blad.
Ook als de school niet meedoet met Kangoeroe, mag je insturen!
Iedere deelnemer krijgt een certificaat en een aandenken. Verder zijn er veel prijzen te verdelen en te
winnen! Ook bij deze editie van W4Kangoeroe organiseren we weer een fantastische SMART-finale, een
JWO-finale in Amsterdam en de besten van wizPROF worden uitgenodigd voor de Wiskunde Olympiade
(lees meer hierover op onze website).

Belangrijk om te weten:
 Kangoeroe is leuk en leerzaam voor iedere leerling, niet alleen voor de slimmeriken.
 De mogelijkheid voor alle leerlingen om in duo’s mee te doen. Je doet dan niet mee met de
landelijke wedstrijd.
 De mogelijkheid om op een lager (of hoger) niveau mee te doen. Bij een lager niveau doe je niet mee
met de landelijke wedstrijd.
 Prijzen van voorgaande Kangoeroe-edities zijn (via school) te koop tegen sterk
gereduceerde prijzen in onze webwinkel ‘De buidel’.
 Mogelijkheid Kangoeroe interactief te spelen/oefenen op www.w4kangoeroe.nl
Wij hopen dat door uw bijdrage het aantal deelnemende leerlingen weer toeneemt!
Vriendelijke groet,

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