
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 23 mei 2022 

 
 

Beste leerlingen, collega's, ouders/verzorgers en ieder die een band heeft met Were Di! 
 
Weet jij alles over sport? Over muziek? Herken jij kruiden aan hun geur of kun je de ingrediënten 
van een gehaktbal achterhalen? Of ben je die expert op het gebied van films, actualiteit, 
computers of social media? 
 
In februari, normaal de kwismaand op Were Di, was het nog niet mogelijk, maar om voor de 
tweede keer de Grote Were Di Kwistetwelmaarkonernietopkomen-Kwis niet door te laten gaan... 
dat vinden we jammer! 
 
Voor degenen die niet bekend zijn met de Were Di kwis: in teams van (maximaal) 5 personen die 
allemaal een band hebben met de school en die bij voorkeur zijn samengesteld uit jong en oud 
wordt er in de aula van het  VMBO-bovenbouwgebouw een kwis gespeeld met 8 vragenrondes 
(al dan niet met een thema!), tegelijkertijd 8 tussenrondes met doe-, proef- en puzzelopdrachten. 
Als laatste komt een 9e ronde met dubbele bonus- of aftrekpunten en daarna volgt aan het eind 
van de avond de prijsuitreiking. 
 
Daarom: noteer allemaal vrijdag 10 juni in jullie agenda, ga op zoek naar 5 kwissers per team en 
geef je op! Het is zoals gezegd het slimst als je een mooie mix maakt van jonge leerlingen en 
ouderen/docenten, want dan heb je het meeste kans om een mooie plek in het "linkerrijtje" te 
veroveren. 
 
De Kwis zal om 19.30 uur beginnen en rond 23.30 zullen de winnaars de prijs, de Kwismadoor, in 
ontvangst nemen. De 9 rondes hebben vragen in alle categorieën en de tussenrondes zullen ook 
zeer gevarieerd zijn! 
 
Gebruik voor de inschrijving deze link en noteer als eerste naam de ‘teamleider’ aan wie wij de 
bevestiging en andere nodige mededelingen zullen sturen. 
 
De inschrijving sluit op vrijdag 3 juni!  
Zegt het voort, zegt het voort! 
Tot de 10e! 
 
De Kwismakers 
Lotje Vries, Ruud Beerens, Herman De Graaf, Pim Heesterbeek en Guus Smits 
smi@sgweredi.nl  
 

Aan de leerlingen van Were Di en hun ouders 
en verzorgers 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fis3qvrRHEa-LBvMIfx-2JnYB-LCDOVKkxxGy9JCQX9UNjRXWEtFN1o3T0NES01BRkxIVzNDSTNEQS4u
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