WEDSTRIJD
Voor alle eersteklassers van het Junior College in Cranendonck

?? Wat Vind Je Van Je Nieuwe School ??
Wat kun je winnen:
Degene met leukste verhaal wint de VOCAAL-introductieprijs van het jaar en dat is......een MP3-

speler met een memorystick.
Dat betekent ook dat je verhaal met foto erbij wordt geplaatst in de Grenskoerier. En natuurlijk
vermelden wij dit op de homepage van www.vocaal.org.

En de tweede prijs is een WEBcam!

EN.... Let op Î Onder de deelnemers van de klas die de meeste
inzenders heeft wordt ook een WEBcam verloot!!
De opdracht luidt:
“maak een kort verhaal waarin je beschrijft hoe je de eerste weken op je nieuwe school hebt ervaren;
wat vond je leuk en wat vond je minder leuk?” (Boeken, lessen, leraren, gebouw, klas, vriendjes,
oganisatie, rooster, fietsen, bedenk maar wat.........)

Wat moet je doen?
Tik je verhaal in met de computer en stuur het op naar introductie@vocaal.org. Let op het verhaal moet
worden getikt met lettergrootte 12 en mag niet groter zijn dan één blaadje (A4). Je mag er ook een foto
of tekening bij maken. Deze moet dan natuurlijk wel worden gescand en tegelijk met het verhaal
worden toegezonden naar het genoemd e-mail adres. Belangrijk:
Vergeet niet je naam en woonadres met telefoonnummer te vermelden; en ook je geboortedatum en in
welke klas je zit!; en natuurlijk moet je ook melden van welke basisschool je komt.

Wanneer inzenden?
Stuur het uiterlijk in op de laatste dag van de herfstvakantie.

Wie beoordeelt?
Elke basisschool binnen Cranendonck heeft een VOCAAL contactouder. Zij vormen samen de jury. De
jury beslist uiterlijk 29 november 2004 wie de winnaar is en wat het leukste verhaal is voor elk van de
andere basisscholen.

Wat doen we met de inzendingen?
Omdat we denken dat het ook leuk is voor de vriendjes en andere kinderen van je oude basisschool zal
het verhaal tevens naar je oude basisschool worden gestuurd, zodat de ouderraad of oudervereniging
van die school het in het schoolkrantje kan opnemen.
We zullen de webmaster van VOCAAL vragen om alle verhalen op de website www.vocaal.org te
plaatsen.

Organisatie: Mat van der Heijden en Philip de Goey, 15 oktober 2004
De Stichting VOCAAL dient de belangen van de gemeenschap in Cranendonck die zijn gericht op een beter leefklimaat

