
Let op! Er zijn maar 12 plaatsen te vergeven. Deelname gaat op basis van binnenkomst van 
aanmelding. Wil je je nu al opgeven ? Dat kan hoor! Stuur dan een e-mail met je naam, groep en 
schoolnaam naar: 055depion@gmail.com 

Bent u een ouder?  
Lees dan dit! 

Ben je een jongen of een meisje? Lees dan dit! 

Wist u dat IQ helemaal niet zo’n goede 
voorspeller is voor een succesvolle 
toekomst? Executieve functies zijn minstens 
zo belangrijk. Of misschien wel 
belangrijker? Zo kan iemand ondanks een 
hoog IQ snel opgeven en kansen laten liggen 
vanwege het onvoldoende ontwikkeld 
hebben van zelfmotivatie en -regulatie. Zo 
langzamerhand wordt er binnen het 
onderwijs ook belang gehecht aan de 
ontwikkeling hiervan. Vanuit de visie dat we 
kinderen willen laten groeien in de 
ontwikkeling van executieve functies; geven 
we bij “de PION” schaakles. Schaken leent 
zich hier namelijk uitstekend voor. Voor de 
kinderen vinden we dat schaken op school 
vooral garant moet staan voor een plezierige 
ervaring. 
 

Hoi! Zit jij op één van deze scholen? 
 

• de Bundel 

• de Vliegenier  

• het Woudhuis  

 

En zit je in groep 4 of hoger? 

Oké, dat is goed nieuws!!! 

Dan mag je komen schaken bij “de PION”. 

 

Win ook zo’n beker! En haal je diploma. 

 

En eet friet op het schaakfeest! 

 

 

 

Nieuwsgierig? 

Kom dan op donderdagavond 14 september om 19.00 naar de 

Vliegenier dan vertellen we je er alles over. 

 
Voor wie is het? 
Voor alle kinderen vanaf groep 4. 
 
Wanneer is het? 
Elke donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 
uur. Behalve in de reguliere vakanties. 
 
Waar is het? 
De lessen worden gegeven op O.B.S. de 
Vliegenier, Laan van de Charleston 75. 
 
Kost het wat? 
Ja, de kosten bedragen €25,- voor een heel 
seizoen (jaar). Dit is  “all inclusive” voor een heel 
schooljaar schaken. 
 
Wanneer begint het? 
De lessen beginnen op 21 september 2017. 
 
Meer weten? 
Op donderdag 14 september a.s. bent u om 19.00 
uur van harte welkom op onze informatie-avond 
op de Vliegenier (Laan van de Charleston 75). 
Wij vertellen u dan graag meer over onze 
motivatie om kinderen te leren schaken. 

 


