Beste leerkracht,
Gezondheid in combinatie met gezonde voeding, een niet meer weg te denken thema in onze
hedendaagse samenleving. Waar komt ons voedsel vandaan en hoe wordt het geproduceerd? Een
vraag die je als leerkracht misschien regelmatig op je “bord” krijgt, maar weet je zelf overal het
antwoord op? Wij, van stichting Blij met een Ei, organiseren een wedstrijd voor klassen van de
basisscholen.
Doe mee met onze wedstrijd en maak kans op een super coole schoolreis (in het schooljaar ’20-’21)
met je klas naar het interactieve museum Corpus in Leiden dat je meeneemt op reis door het
menselijk lichaam! In het museum zijn allerlei leuke leerstraten en interactieve spellen over
gezondheid en voeding te vinden.
Hoe kun je meedoen?
•

Maak met de klas een kort filmpje, waar één van de volgende onderwerpen aan de orde komt:
❖ Kippen
❖ Eieren
❖ Gezondheid van eieren
❖ Voedingswaarde van eieren
❖ Waar komt het ei vandaan?

•

Het filmpje mag maximaal 2 minuten duren.

•

Per klas mag 1 filmpje worden ingeleverd. Minimaal de helft van de klas moet eraan
deelnemen.

•

Met het insturen van het filmpje gaat stichting Blij met een Ei ervan uit dat de school
toestemming heeft van de ouders/voogd van de leerlingen om dit filmpje in te zenden.

•

Wees creatief, er mag getekend, geverfd, geacteerd of gevlogd worden.

•

Stuur het filmpje via wetransfer naar website@blijmeteenei.nl samen met het ingevulde
deelnameformulier.

•

Door het insturen van uw gegevens geeft u toestemming dat wij uw filmpje kunnen gebruiken
voor social media doeleinden.

•

Insturen kan tot 15 maart 2021.

Wat kun je winnen:
1.
Verzorgde schoolreis voor de hele klas naar “Corpus, reis door de mens”, incl. busreis en
lunch.
2.
Educatie les op de boerderij.
3.
Boerderijeducatie gastles door een boer/boerin in de klas.
Een deskundige jury beoordeelt de video’s op presentatie, originaliteit, motivatie en enthousiasme. De
uitslag wordt bekend gemaakt net voor Pasen 2021 via de site van Blij met een Ei en op Facebook,
Instagram en Twitter van de mmmEggies.
Tevens worden de prijswinnaars per mail op de hoogte gesteld. Inzendingen kunnen worden
gepubliceerd op onze website en social media

De organisatie behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk
ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke
redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of
tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op
www.blijmeteenei.nl
Lespakket bestellen: www.blijmeteenei.nl
Boerderijles regelen: www.boerderijeducatienederland.nl

Deelnameformulier behorende bij het filmpje:

Naam school

:……………………………………………………………………………….

Adres school

:……………………………………………………………………………….

Postcode

:……………………………………………………………………………….

Plaats

:……………………………………………………………………………….

Groep

:……………………………………………………………………………….

Naam leerkracht

:……………………………………………………………………………….

Mailadres leerkracht

:……………………………………………………………………………….

Telefoonnummer leerkracht/school

:……………………………………………………………

Aantal leerlingen in de groep

:……………………………………………………………

Korte toelichting op het onderwerp:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Plaats en datum:

Handtekening leerkracht:

………………………………………

………………………………………

Dit formulier samen met het filmpje mailen naar website@blijmeteenei.nl

