
TechniekToernooi    (Team Memo februari) 
 

 
 

Zoals jullie misschien al gemerkt hebben, hebben we ons als Montessorischool Oegstgeest 
ingeschreven voor het techniektoernooi. Echter, van sommigen ouders kregen we signalen dat dit 
bij het team nog niet zo bekend was. Vandaar deze informatieve brief. 
 
Het landelijke toernooi zal op vrijdag 10 juni 2005 plaatsvinden in het Land van Ooit. Er zijn 
prijzen voor de leerlingen (heel veel Lego), voor de school (TechniekTorens) en leuke attenties 
voor de docenten. Er zijn acht opdrachten bedacht voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.  
 
Voor elk van de opdrachten zijn er lesbrieven gemaakt om de opdrachten uit te kunnen voeren. 
Om de docenten bij te staan met deze opdrachten zijn we hard bezig om coaches onder de 
ouders te ronselen. Ondanks de vele positieve reacties over het idee, loopt het nog geen storm, 
maar misschien kan dit met wat persoonlijke stimulatie nog veranderen. Er zijn nog dringend 
coaches nodig! 
 
Komende donderdag (24 februari) is er een informatieavond voor geïnteresseerde ouders, maar 
teamleden zijn ook van harte welkom. Fatiha, de contactpersoon van het team, komt in ieder 
geval. Op die avond zal ook een draaiboek voor de komende periode in elkaar gezet worden.  
 
Het voorlopige plan ziet er echter als volgt uit. Er kunnen maar vier teams van vier leerlingen en 
een docen of ouder naar het Land van Ooit, dus de beste teams van de school zullen gekozen 
moeten worden. Het plan is om dit in twee stappen te doen: een klassewedstrijd en een 
schoolwedstrijd. 
 
School wedstrijd  
Twee weken voor de landelijke wedstrijd: vrijdag 27 mei (voorstel) 
 
Klassewedstrijd 
Twee werkweken voor de school wedstrijd: vrijdag 29 april (voorstel) 
 
Omdat sommigen opdrachten best veel tijd in beslag nemen (bijvoorbeeld bij de opdracht voor 
groep 7/8 hebben kristallen 6 weken nodig om groot te groeien), zullen de eerste teams al in 
maart geformeerd moeten worden. In de onderbouw zullen we later kunnen beginnen. Wanneer 
precies zullen we a.s. donderdag bekijken. 
 
Fatiha heeft trouwens alle lesbrieven voor alle groepen, maar ze zijn ook te vinden op de site 
http://home.hetnet.nl/~physar/basisschoolwedstrijd/. 
 
Gezien het enthousiasme van de leerlingen op de proefjes in de hal, is dit een leuke en 
makkelijke manier om eens wat aan techniek te doen in de klas. En met een beetje mazzel 
winnen we nog een paar leuke prijzen. 
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