KONINKLIJK ATHENEUM
EMANUEL HIEL

Ch.Gilisquetlaan 34
1030 Schaarbeek
02/241.31.08
E-mail: info@kahiel.be

Schaarbeek, 22 oktober 2019
Aan de ouders en de leerlingen van 3WET, 3ET, 3HW, 4WET, 4ECT, 4TOE, 4HA, 5WW, 5EW, 6WW
Betreft: Intra-Muros Activiteit in klasverband o.l.v. S.Amestoun en D. Van de Weyer
Activiteit: De Vlaamse Wiskunde Olympiade
Datum: 15 januari 2020

Tijd: 10:00 u - 13:00 u

Plaats: Ch.Gilisquetlaan 34, 1030 Schaarbeek
Begeleidende leerkrachten: S.Amestoun en D. Van de Weyer
De kostprijs van de uitstap zit verrekend in de maximumfactuur EMA
Zoals vorig jaar nemen wij ook dit jaar deel aan de Vlaamse Wiskunde Olympiade met de leerlingen
van 3W, 3ET, 3HW, 4W, 4EcT, 4TOE, 4HA, 5EcW, 5WW, 6WW. Hierbij worden de leerlingen
uitgedaagd om hun wiskunde vaardigheden te combineren met logisch redeneren om zo tot de
juiste oplossingen op een grote verscheidenheid van vragen te komen.
We hopen dat vele van onze leerlingen willen deelnemen en plezier in het vak beleven of
ontdekken, net als tienduizenden andere leerlingen in Vlaanderen.
Ben je nieuwsgierig naar het soort vragen of wil je je voorbereiden? Op
http://www.vwo.be/vwo/oefenen vind je meer dan 2000 vragen die sinds 1986 gesteld zijn.
Praktische regeling:
- de wedstrijd gaat op woensdag 15 januari 2020 door in de refter van onze school van 10.00 tot 13.00;
- deelnemen betekent dat je minstens 165 minuten aan deze opgaven werkt. Niemand vertrekt dus vóór
12:45 uur.
Het schoolreglement blijft van toepassing.
Met vriendelijke groeten
De leerkrachten wiskunde

Johan Schellemans
Directeur

Uitstap: De Vlaamse Wiskunde Olympiade op woensdag 15 januari 2020
Ondergetekende, ............................................................................... (naam ouder/meerderjarige leerling),
ouder / voogd (schrap wat niet past) van .............................................................................(naam leerling)
uit klas : …………………….
•
•

neemt kennis van de bovenvermelde uitstap
is op de hoogte dat het schoolreglement van toepassing is

Datum: .................................................

Handtekening

Deze strook per kerende via uw zoon/dochter terug te bezorgen aan je leerkracht Wiskunde.

