DAVIDSFONDS NIJLEN
DAVIDSFONDS KESSEL
Nijlen, 12 september 2017.

Betreft : Davidsfonds Junior Journalist 2018
Een organisatie van Davidsfonds Nijlen en Kessel i.s.m. het Gemeentebestuur.

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,
De Junior Journalist-wedstrijd van het Davidsfonds is een creatieve schrijfwedstrijd voor kinderen
en jongeren. Tijdens het schooljaar 2017-2018 draait de wedstrijd rond het dankbare thema
“vriendschap”. We dagen uw leerlingen dan ook uit om een straffe en creatieve tekst neer te
pennen over dat onderwerp.
De Davidsfondsafdelingen van Nijlen en Kessel organiseren in dit kader voor de 29ste keer de
lokale Junior Journalist-wedstrijd. Bedoeling is dat jongeren hun verhaal doen in de schrijfvorm
die hen het beste ligt, uitgezonderd poëzie. De beste vijf inzendingen van elke reeks worden eerst
plaatselijk bekroond tijdens een plechtige ontvangst op het gemeentehuis. Later kiest een
deskundige jury uit de eerste lokale laureaten de provinciale winnaars. Zoals U weet werden vorig
jaar onze lokale winnaars Witze Tops en Flor Vercammen ook provinciaal kampioen. En of we
daar fier op zijn!
In onze gemeente is er een weer een DF Junior Journalist voor twee reeksen :
Reeks 1 : 3de graad basisonderwijs (5de en 6de leerjaar)
Reeks 2 : 1ste graad secundair onderwijs (1ste en 2de jaar)
Elke leraar/lerares mag met zijn/haar leerlingen vrij een titel kiezen rond het thema
“Vriendschap”. De leerlingen schrijven daarover een opstel van maximum twee handgeschreven
A4-bladzijden of 1.000 getypte woorden. De lokale jury geeft punten voor inhoud (samenhang en
originaliteit) en taal (nauwkeurige verwoording en vlotheid). Lees meer in de Junior Journalist
Inspiratiebundel voor Leerkrachten die U hierbij bezorgd wordt. U kan een bijkomend exemplaar
van deze bundel en van deze uitnodiging altijd downloaden op www.depoemp.be.
(lees verder op keerzijde)

Andermaal durven wij een beroep te doen op de leraars/leraressen om voor hun klas(sen) een
eerste selectie te maken. Uw school bezorgt de beste twee werkjes van elke deelnemende klas
voor vrijdag 1 december 2017 bij Walter Caethoven, Zandvekenvelden 12A Nijlen, telefoon
03.481.85.70, of bij Herman Van Regenmortel, Salvatorbaan 43 Kessel, telefoon 03.480.36.80.
Digitaal inzenden mag ook op het e-adres w.caethoven@scarlet.be
Zorg ervoor dat deelnemer, leerjaar en school op de werkjes vermeld worden. Graag vernamen
wij bij die gelegenheid ook hoeveel leerlingen per deelnemende klas aan de wedstrijd hebben
deelgenomen.
De journalisten van uw school wensen wij alvast veel inspiratie en schrijflust toe. U en uw
leraars/leraressen danken wij voor de wijze waarop ons initiatief elk jaar weer gesteund en
begeleid wordt. En hopelijk hebben we ook dit schooljaar een provinciaal laureaat!

Walter Caethoven

Herman Van Regenmortel

Zandvekenvelden 12A Nijlen

Salvatorbaan 43 Kessel

Telefoon 03.481.85.70

Telefoon 03.480.36.80

Vriendschap!

