
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 28 oktober 2020  

 
Beste leerkracht(en) van groep 8, 
 
 
Laat uw leerlingen de wereld ontdekken met aardrijkskunde!  
Op woensdag 20 januari 2021 vindt op scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard de GEObattle 
plaats, een wedstrijd waarin de aardrijkskundige kennis en vaardigheden centraal staan.  
 
De GEObattle bestaat uit twee onderdelen. Er is een ontwerpwedstrijd waarin elk team een creatieve 
oplossing bedenkt voor een actueel ruimtelijk probleem. Daarnaast krijgen de verschillende teams vijf 
aardrijkskundige opdrachten (battles). Het doel is om zoveel mogelijk punten te scoren. Het beste team 
wint een Grote Bosatlas voor gebruik in de klas! Helaas kan de landelijke GEObattle-finale vanwege de 
coronacrisis niet doorgaan. 
 
Wij willen graag alle geïnteresseerde en gemotiveerde leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen 
in de omgeving van Valkenswaard uitnodigen om op onze school mee te doen aan de GEObattle. Er 
kunnen maximaal twintig teams (van vier personen) deelnemen, bij voorkeur van zoveel mogelijk 
verschillende scholen. De teams worden geplaatst op volgorde van inschrijving. Als er minder dan 
twintig scholen geïnteresseerd zijn om mee te doen, dan laten we meer dan één team per school toe.  
 
Een team bestaat uit vier leerlingen. Tijdens de GEObattle worden de teams begeleid door docenten 
van Were Di. Onder de huidige omstandigheden is het niet mogelijk dat u als leerkracht bij de battles 
aanwezig bent. Uiteraard houden wij ons aan de corona-richtlijnen die gelden voor het voortgezet 
onderwijs. 
 
 Het programma ziet er als volgt uit: 

• 13.00-13.30 Inloop met een drankje 

• 13.30-13.45 Opening en uitleg 

• 13.45-16.00 GEObattles en ontwerpwedstrijd 

• 16.00-16.15 Pauze (terwijl de jury de antwoorden nakijkt en de ontwerpen beoordeelt) 

• 16.15-16.30 Prijsuitreiking 

 
We willen u vriendelijk vragen om in de klas bekendheid te geven aan deze wedstrijd en de bijgesloten 
brief aan ouders van geïnteresseerde leerlingen te mailen. Wilt u de teams aan ons doorgeven? Dat kan 
vrij eenvoudig als u deze link volgt. De laatste dag om in te schrijven is 30 november 2020. Zo spoedig 
mogelijk daarna ontvangt u van ons een e-mail waarmee de inschrijving definitief is.  
 
Wij hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u 
per e-mail contact opnemen met ondergetekende. Dank alvast voor uw medewerking!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Robert Janssen,  jsn@sgweredi.nl  
  
 
Meer informatie over de GEObattle vindt u op: www.facebook.com/GEObattle.nl  

Aan de leerkrachten van groep 8 
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