Briefing
Fijn dat jullie school meedoet! Het Thema dit jaar is
“Internet met pret… maar wel opgelet!”. Dit project
bestaat uit 3 onderdelen:
1. Tekenwedstrijd
2. Gastlessen
3. Onthulling winnende tekeningen banierenpark
Heuvel Tilburg!
Op deze envelop vindt u alle informatie voor deelname
aan het project.
Dit project is speciaal ontwikkeld voor groep 7 van het
basisonderwijs of een combinatie groep in de
bovenbouw waarin groep 7 is opgenomen.

Gastlessen
Vanaf eind september zal een van onze gastdocenten
contact met u opnemen voor het inplannen van de gratis
gastles(sen).
De gastlessen worden gegeven in de periode van 1
oktober tot voor de kerstvakantie tenzij dat de school
qua planning de gastles(sen) in het eerste kwartaal
van 2020 gegeven wil hebben.
Een gastles duurt circa 90 minuten

Feestelijke onthulling
banierenpark Heuvel

Tekenwedstrijd
Organiseer als leerkracht van groep 7 een tekenwedstrijd
en zorg dat je uiteindelijk 1 winnende tekening kiest. Deze
tekening zal door de Rotary op een grote banier van 1x3
meter worden afgedrukt en 3 maanden lang op de Heuvel
in Tilburg komen te wapperen met de naam van jullie
school hieronder!

Het ontwerp moet een aspect van “Internet met pret…
maar wel opgelet” weergeven.
Gebruik alleen maar felle en dikke viltstiften en geen
kleurpotloden of wasco.
Op het ontwerp mag geen naam noch een woord
vermeld staan.
Zet de naam van de school en de makers aan de
achterzijde van het ontwerp met een potlood.
Het winnende ontwerp wordt door leden van de Rotary
club Tilburg Triborch opgehaald voor 1 december 2019.
Elk ontwerp moet een afmeting van 3 hoog staat tot 1
breed hebben zie sjabloon vel in deze envelop.
Makkelijk zelf te dupliceren/kopieren op school op A3
papier.
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Op woensdag middag 25 maart 2020 zal vanaf 16:00 en 17:00 uur een feestelijk onthulling plaatsvinden op de Heuvel te
Tilburg. Hier zal iedere deelnemende school zijn eigen winnende tekening als banier mogen hijsen in zijn eigen vlaggenmast.
Wij nodigen alle kinderen van uw groep dan ook uit om te komen. Wij zorgen voor de nodige entertainment en super leuke
middag!

Kids maken de Blits is en initiatief van Rotary Club Tilburg Triborch. Voor meer informatie bezoek onze webstie www.kidsmakendeblits.nl

