W4Kangoeroe puzzel laddercompetitie 2021
In deze ‘saaie, lastige, vervelende’ Corona-periode en in de aanloop naar de W4Kangoeroewedstrijd op
18 maart (jullie doen toch wel mee?), willen we jullie verblijden en vermaken met de enige echte
W4Kangoeroe puzzel laddercompetitie!
Puzzels
Vanaf vandaag (28 januari) worden er elke donderdag (tot en met donderdag 11 maart) twee puzzels
gepubliceerd op onze website www.w4kangoeroe.nl .
* Een puzzel is steeds een ‘Keltische knoop’, die ontrafeld moet worden.
* De andere puzzel is steeds ‘het vinden van de ontbrekende kaart om een QUAD te maken’.
Elke week worden de puzzels een beetje lastiger.
Op 11 maart komt er vervolgens een ‘uitsmijter’ van beide puzzels, een mooie en pittige uitdaging om je
tanden in te zetten.
Uitleg puzzels
Uitleg over de twee soorten puzzels vind je op onze website!
Wie mag meedoen?
Iedereen mag meedoen!
Hoe doe je mee?
Heel simpel: ga naar de website www.w4kangoeroe.nl , download (en print eventueel) het blaadje met
de twee puzzels, vul alle gegevens in, los de twee puzzels op (kan digitaal of met de hand, in het laatste
geval moet je het formulier even inscannen of er een foto van maken) en stuur het naar ons terug.
Dat kan naar het volgende e-mailadres:
prijsvraag@w4kangoeroe.nl met als onderwerp W4Kangoeroe puzzel laddercompetitie.
Iedere week mail je dus zo’n formulier naar ons.
Tot wanneer kun je insturen?
Jouw oplossingen moeten iedere keer uiterlijk 1 week, na publicatie op onze website, bij ons binnen
zijn! Dus de oplossingen van de twee puzzels van 28 januari moeten uiterlijk 4 februari (1 week later) bij
ons binnen zijn. De oplossingen van de laatste twee puzzels van 11 maart moeten uiterlijk op 18 maart
(de grote dag!) bij ons binnen zijn. Als oplossingen te laat binnen zijn, dan kunnen we die helaas niet
meer meenemen in de puntentelling (omdat de oplossingen al gepubliceerd zijn).
Puntentelling
Elk goede oplossing levert 1 punt per puzzel op, de uitsmijter levert maximaal 3 punten op per goede
oplossing/ontwerp. Per week zijn er dus 2 punten te verdienen en in de laatste week 6 punten.
Wij houden van elke deelnemer iedere week bij hoeveel punten hij/zij gescoord heeft.
Hierover wordt tussendoor niet gecommuniceerd.
Zijn er ook prijzen te winnen en wanneer win je een prijs?
Jazeker! Hoewel meedoen natuurlijk al een ‘prijs’ is, zullen we ook een aantal leuke prijzen ter
beschikking stellen. Uit de lijst met deelnemers die aan het einde van de laddercompetitie de meeste
punten hebben verzameld, worden er vijf winnaars getrokken/geloot. Deze krijgen een mooi
prijzenpakket t.w.v. € 75,- opgestuurd. Indien mogelijk, tezamen met het Kangoeroe prijzenpakket
(half/eind mei).
En jouw naam wordt dan vermeld op onze website!

Wat moet je verder nog weten?
* Je hebt er geen bezwaar tegen dat jouw naam (en schoolnaam) op onze website geplaatst wordt,
mocht je een van de winnaars zijn. Als je wel bezwaar hebt, dan ding je niet mee naar een prijs.
* De goede oplossingen worden iedere keer na 1 week gepubliceerd op onze website.
* Deze laddercompetitie is tot stand gekomen in samenwerking met Erik van Haren van Mathplay
(www.mathplay.eu) en trouw lid van de W4Kangoeroe opgavencommissie!

Wij wensen jullie heel veel succes en puzzelplezier met deze W4 puzzel laddercompetitie!

Martin Winkel

Erik van Haren

