
Beste deelnemer W4Kangoeroe 2021,

Vond jij het ook zo leuk om te puzzelen aan 
de W4Kangoeroe-opdrachten? Wil je je graag 
in wiskundige onderwerpen verdiepen? Dan is 
een wiskundezomerkamp misschien wel iets 
voor jou! 

Win een wiskundekamp
Als speciale W4Kangoeroe-prijs stellen 
Vierkant voor Wiskunde en het LIME-fonds 
in totaal 16 kampplaatsen t.w.v. € 320 
beschikbaar,  verdeeld over drie kampen:

• Kamp A van 26 t/m 30 juli  
 voor leerlingen in groep 6 t/m 8  BO

• Kamp B van 2 t/m 6 augustus  
 voor leerlingen in klas 1 t/m 3  VO

• Kamp C van 26 t/m 30 juli  
 voor leerlingen in klas 4 t/m 6  VO 

Voorwaarde is alleen dat je nog niet eerder 
een kampplaats hebt gewonnen. 

Zorg er wel voor dat het 
formulier op 15 juni 
2021 bij Vierkant is. 

Wie weet word jij  
winnaar van deze speciale 
W4Kangoeroe-prijs!

 
Stuur het formulier per post naar:
 Vierkant voor Wiskunde       
 Centrum Wiskunde & Informatica
 Science Park 123
 1098 XG Amsterdam
 020 - 5924006

of per e-mail o.v.v. ‘W4Kangoeroe’ naar:
 info@vierkantvoorwiskunde.nl

Daar kunt u ook terecht voor al uw vragen 
over de wiskundekampen.

U kunt het formulier ook online invullen op
www.vierkantvoorwiskunde.nl/nieuws/

Vierkant voor Wiskunde 
organiseert voor het 28

e jaar 
wiskundezomerkampen. 
Afgelopen zomer gingen 
maar liefst 161 deelnemers 
en 70 begeleiders mee. 

Daarnaast geeft Vierkant werkboekjes uit 
over allerlei wiskundige onderwerpen: 

 Wisschriften voor de basisschool en 
Doeboeken voor het voortgezet onderwijs. 
Nieuw zijn twee boekjes in de serie 
Toepassingen van de wiskunde. Bestellingen 
via www.vierkantwinkel.nl

  

Ik heb meegedaan aan W4Kangoeroe 2021 en 
ik wil graag kans maken op een deelname aan 
een wiskundezomerkamp.

naam:  .........................................................................

geboortedatum:  .........................................  J / M *

Ik zit in 
❍		BO groep    6  /  7  /  8 *  en ik wil mee  

met kamp A
❍		VO klas    1  /  2  /  3 * en ik wil mee 

met kamp B
❍		VO klas    4  /  5  /  6 *  en ik wil mee 

met kamp C

adres / huisnr: 

.....................................................................................
postcode / woonplaats: 

.....................................................................................
telefoon: 

.....................................................................................
e-mail: 

.....................................................................................

Ik heb meegedaan met W4Kangoeroe 2021:

     WizKid / Wizsmart / Wizbrain / Wizprof *
     Solo / Duo *
     Score:

Stuur of mail dit formulier vóór 15 juni 2021 
naar Vierkant voor Wiskunde.

* Omcirkel wat van toepassing is.

"



Vierkant voor Wiskunde organiseert 
elke zomer wiskundekampen van 
maandag tot vrijdag in Summercamp 
Heino, ongeveer 10 km onder 

materialen.
 en maaltijden accomodatie, inclusief
 320,-- € bedragen 2021 in kosten De
 Zwolle.

 

Op wiskundekamp in de zomer

www.vierkantvoorwiskunde.nl

Los je graag puzzels en wiskundige 
problemen op? Dan is wiskundekamp 
misschien wel iets voor jou. 

Je werkt in je eigen wiskundegroepje 
van ± 6 deelnemers onder begeleiding 
van twee enthousiaste vrijwilligers.

Natuurlijk zijn 
er ook andere 
activiteiten, zo-
als zwemmen, 
spelletjes, 
hoogteparcours 
of kampvuur.

Iedere dag bestudeer je een ander wiskundig 
onderwerp, zoals fractals, grafen, cryptologie, 
gulden snede, magische vierkanten, logica of 
de wiskunde achter een spel.

Data 2021
Kamp A
BO groep 6 t/m 8 
26 t/m 30 juli  
  Kamp B
VO klas 1 t/m 3

  

 
2 t/m 6 augustus 
 
 Kamp C
VO klas 4 t/m 6

 
26 t/m 30 juli


