NK-Schoolschaken groepen 345, nieuwsbrief 1, 8 juni 2019
Beste jongens en meisjes, bijna is het zover: het

NK 345!

Op zaterdag 22 juni 20198 vinden, onder auspiciën van de Koninklijke
Nederlandse Schaakbond (KNSB), de Nederlandse Kampioenschappen
Schaken voor teams uit de middenbouw (groepen 3, 4 en 5) plaats. Er doen 33 scholenteams
mee, met in totaal ca. 310 kinderen. We vieren dit jaar het eerste lustrum van het NK345.
De speellocatie is voor het tweede achtereenvolgende jaar het Leidsche Rijn College, de
clublocatie van de grootste jeugdschaakclub van Nederland: Jeugdschaakclub Magnus
Leidsche Rijn. Een aantal van hun leden doen deze dag ook mee aan het toernooi en oudere
(jeugd)clubleden zijn aanwezig als wedstrijdleiders.
In Utrecht wordt op veel scholen schaakles gegeven. SamenSchaken – dat het toernooi
organiseert - vindt het superleuk dat De Spits, De Achtbaan en Op den Bogen, drie scholen
waar zij schaakles geven, zich hebben geplaatst voor dit NK:
De 2e Marnixschool uit Utrecht, onder leiding van Paul Minjon en al een aantal jaren
deelnemer van het NK345, heeft 2018 een grote rol gespeeld in het naar
Utrecht brengen van dit toernooi. Jullie kunnen de 2e Marnixschool weer
vinden achter de bar, waar ze het toernooi van een hapje en drankje voorzien.
De opbrengst van de bar komt trouwens geheel ten goede aan
nevenactiviteiten voor de kinderen tijdens dit schaaktoernooi.
Het NK Schoolschaken 345 wordt een schaakfeest!
Naast schaken kun je op 22 juni springen op een luchtkussen, een glittertattoo laten
aanbrengen en kun je schaken tegen echte Nederlandse schaakkampioenen, waarover in de
volgende nieuwsbrief meer! Ook zijn er extra prijzen te winnen met de schaakkleurplaat en
de schaakpuzzels.
Alle praktische informatie over het toernooi staat op de toernooiwebsite
Op de website http://nk-schoolschaken-groepen345.nl/ kun je al veel informatie over het
toernooi vinden.

Stuurt ons een leuk verslagje of een leuke foto van jullie voorronde
Om alvast in de schaakfeeststemming te komen, zijn we op zoek naar leuke
verslagjes + foto’s van de voorrondes. Het is leuk als we over elke voorronde
iets horen! Mail je verslag naar contact@samenschaken.nl. De verslagen
plaatsen we op de toernooiwebsite.

Wie doen er allemaal mee?
Jullie zijn vast nieuwsgierig naar alle scholen die meedoen dit
jaar. De 27 scholen zijn te vinden op onze website: http://nkschoolschaken-groepen345.nl/deelnemers-nk-schoolschaken2018-groepen-345/
Het is natuurlijk leuk als we jullie school goed herkennen! Trek
22 juni daarom allemaal je schoolshirt aan. Dit is ook fijn voor
de fotograaf, zodat hij weet welke kinderen hij wel en niet mag
fotograferen.

Bestel je lunchpakket
Je kunt vooraf een lunchpakket bestellen. Dit kan via je teamleider tot en met maandag 17
juni 2019.
In het lunchpakket zit(ten) :
•
•
•
•

3 broodjes (met of zonder boter; wit, bruin of
krentenbol)
Drinken (appelsap, sinaassappelsap, chocolademelk of
fristi )
Fruit of groenten (appel, banaan, sinaasappel)
Verrassing (Koek, chips, chocolade)

Het lunchpakket kost €3,50 en staat per school klaar op het
toernooi. Wel zo handig, hoef je dit ’s morgens niet zelf te
smeren😊. Ook de begeleiders die meegaan kunnen een
lunchpakket bestellen.
Overigens zijn er ook op de toernooidag versnaperingen en
(beperkt) broodjes verkrijgbaar.

Schoolreporters gezocht
Op 22 juni posten we op instagram foto’s en filmpjes voor alle papa’s en mama’s,
klasgenoten en meesters en juffen die niet bij het toernooi kunnen zijn. Hiervoor zoeken we
reporters uit groepen 7 of 8. Je kunt je aanmelden bij contact@samenschaken.nl
“Neem dus je smartphone met camera mee!”

