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Met het KlasCement Postpakket kan je schitterende prijzen winnen! 
Om kans te maken op één van de prijzen dien je enkel het onderstaand kruiswoordraadsel in te vullen en volgende gegevens door te mailen naar 

postpakket@klascement.net ten laatste op vrijdag 25 mei 2012.

1. Het verticaal gevormd woord uit het kruiswoordraadsel.

2. Je naam en je schoolgegevens.

3. De top 3 van de prijzen die je graag zou winnen met je school.

   

De antwoorden op de vragen vind je in een aantal folders uit het KlasCement Postpakket of kan je opzoeken op het internet. 

Een overzicht van de prijzen en de partners die ze aanbieden, vind je op de ommezijde van dit wedstrijdformulier. 

Veel succes!

Wedstrijdformulier

Op KlasCement voeg je bijdragen toe bij kalender, documenten, artikels, sites, ware, beelden, audio of video. 

Hoe heet de 4D-film van Hidrodoe?

Het antwoord op deze vraag vind je bij 'dag of week van …' op de startpagina van KlasCement.

Op hoeveel lesuren zijn de gratis lespakketten van KBC Bank en Verzekering in het kader van financiële opvoeding berekend?

Zondag 27 mei 2012 is het opnieuw 'Dag van het ...'. 

Via welke url kom je op de makkelijke en toegankelijke zoekpagina van KlasCement?

Dit toestel van SMART zet afbeeldingen en voorwerpen om in digitale inhoud. 

Welk KlasCementproject brengt met creatieve workshops mediawijsheid in de klassen van de Vlaamse scholen?

In welke deelgemeente van Brugge is de maatschappelijke zetel van EduCentrum vzw, de vzw die KlasCement coördineert, gevestigd?

Wat is de benaming voor de 'handige verzameling van gratis tools van Microsoft om ICT te integreren in de lespraktijk'?

Hoe heten deze onderdelen waarmee we metselen op KlasCement?

Lessen in het donker ontwikkelde een kortfilmpakket voor basisonderwijs. Vul de titel van het lespakket aan: '… en Rare Kwasten'.

Synoniem voor 'opnieuw tot leven wekken'. Het antwoord op de vraag vind je in de folder van Het Vlaamse Kruis.

Wie schudt er wild met zijn hoofd op de muziek van Samoerai Rockt, een voorstelling van Wim Geysen Producties?

Via welk icoon kan je eigen materiaal toevoegen aan een i-board?

De definitie: een website die beveiligde en verpersoonlijkte toegang geeft tot andere websites en bronnen op internet.

Welke soort website is KlasCement? 

Vul de volgende zin aan: 'Op 2 juli start de …!'.

Hoe heet het luisterspel van Djapo dat aansluit bij de klimaatcampagne van 11.11.11? 

Met welk letterwoord omschrijf je 'Plannen van ICT op School'?

Wat is de naam van het tandzorgproject van CM voor het derde leerjaar?

Het antwoord op de vraag vind je in de folder van Uitgeverij De Boeck.



1 XBOX Console met Kinect aangeboden door Microsoft

1 graadpakket met het luisterboek en educatief materiaal + open nascholing om met dit pakket aan de slag te gaan 

aangeboden door 11.11.11 en Djapo

1 Ben de Bever-pakket, lesmap voor de leerkracht en leermaterialen voor de leerlingen aangeboden door de Christelijk Mutualiteit

1 AED opleiding aangeboden door Het Vlaamse Kruis

1 gratis klasbezoek voor 25 personen aangeboden door Hidrodoe

3 x 5 originele USB-sticks van 4 GB (in de vorm van een sleutel) aangeboden door KBC Bank en Verzekering

3 x 10 pretparktickets voor Bellewaerde, Walibi of Aqualibi aangeboden door KlasCement

1 film- en boekenpakket met lesmateriaal, DVD’s en boeken aangeboden door Lessen in het donker

3 x 1 i-board – 1 jaarlicentie aangeboden door Uitgeverij De Boeck

1 gratis uitleen van de SMART Classroom Suitcase aangeboden door VSV en SMART België

1 klasvoorstelling 'Vroemtuut' (KO) of 1 muzikale klasperformance over boeken schrijven & zotte avonturen (LO) door Wim Geysen

aangeboden door Wim Geysen Producties

Wat kan je allemaal winnen?


