
 

 
Schrijfwedstrijd Oisterwijk 2022 “GI-GA GROEN!” 
Aan basisscholen Oisterwijk, Moergestel en Haaren 

Georganiseerd door: Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur &  
Natuurlijk gezond Oisterwijk & Bibliotheek Oisterwijk/Moergestel 

 
 
 
In het kader van de Kinderboekenweek wordt er dit jaar weer een schrijfwedstijd georganiseerd voor 
de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Oisterwijk, Moergestel en Haaren. 
Het thema is: GI-GA GROEN! De volgende prijzen zijn te winnen: 

• Uitstapje voor de hele groep van de winnaar 

• Wisseltrofee voor de winnaar en oorkonde voor de 2e en 3e plek. 

• Presentatie van het winnende verhaal in de Bibliotheek Oisterwijk 

• Alle inzendingen worden gebundeld in een e-book wat gepubliceerd wordt op: 
www.oisterwijkschrijftcultuur.nl 
 

Voorbereidende workshop in de Bibliotheek Oisterwijk 

De schrijfwedstrijd is een samenwerking tussen Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur, Natuurlijk 

Gezond Oisterwijk en de Bibliotheek Oisterwijk. Door deze samenwerking is het idee van de 

schrijfworkshops ontstaan en kunnen deze tegen een speciaal tarief worden aangeboden. 

De workshops worden gegeven in de Bibliotheek Oisterwijk door een lees-media consulent van de 

Bibliotheek Midden-Brabant. Ter inspiratie en om het creatief schrijven te stimuleren worden tijdens 

de workshop boeken neergelegd en er worden bijpassende teksten voorgelezen. De workshops 

hebben als doel de kinderen te inspireren en te motiveren om straks in de klas een creatief verhaal te 

kunnen schrijven.  
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Schrijfopdracht: 

De deelnemende groepen schrijven een verhaal met als thema “GI-GA GROEN!”. In bomen klimmen 

en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een hut bouwen of 

picknicken in het park of vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is 

overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen. Wat zou jij willen schrijven over 

de natuur? Over het leven van panda’s, tijgers of ijsberen? Of juist over dieren uit de zee of diep 

onder de grond? Of ben je meer van de planten, bloemen en kruiden? Of misschien heb je wel 

ideeën over hoe je de natuur en het klimaat een handje kunt helpen. Laat je fantasie de vrije loop en 

schrijf een GI-GA GROEN verhaal! 

Criteria voor het in te leveren verhaal 

• Minimaal 300 woorden en maximaal 900 woorden.  

• Er wordt 1 verhaal per groep ingediend. De leerlingen schrijven individueel een verhaal, in 
kleine groepjes of met de hele klas. Voorwaarde is dat iedereen uit de groep meedoet. Er 
wordt door de groepen zelf 1 verhaal gekozen om in te sturen voor de schrijfwedstrijd. 

• Het verhaal mag geïllustreerd zijn met afbeeldingen, moet verzonnen zijn en mag 
spannend, ontroerend, serieus, pakkend en ook grappig zijn; als het de lezer maar boeit. 

• Een onafhankelijke jury beoordeelt de verhalen en let naast bovenstaande criteria ook op 
creativiteit en originaliteit. 

 
Aanleverspecificaties 

• Het verhaal dient te worden aangeleverd in een Word bestand. 

• Tekeningen/foto’s mogen los worden aangeleverd (wel digitaal). Bij voorkeur als jpeg of jpg. 

• Naam van de school (zoals de school vermeld wil worden in het boekje, bijvoorbeeld BS of 
school voor……). 

• Groepsnummer en eventueel groepsnaam. 

• Naam van de schrijver(s) en eventueel de naam van de illustrator. 

• Naam van de leerkracht(en), eventueel de contactpersoon. 

• Mailadres. 
 

Praktische informatie 

• De ICC-er van de school meldt de deelnemende groep(en) uiterlijk 6 juli 2022 aan bij Tiny van 

Hal via de mail: tiny@natuurlijkgezondoisterwijk.nl 

• De ICC-er geeft bij aanmelding het mailadres van één contractpersoon door, liefst een 

leerkracht van een deelnemende groep, zodat de praktische informatie rechtstreeks via deze 

contactpersoon kan lopen. 

• Kosten voor deelname zijn €50,- per klas. Dit bedrag is een gesubsidieerd bedrag mede 

mogelijk gemaakt door Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur en Natuurlijk Gezond Oisterwijk. 

• De factuur, uit naam van Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur, volgt na de inschrijving. 
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• De workshops worden ingepland in de periode rondom de Kinderboekenweek (26 

september-14 oktober) 

• De planning van de workshops wordt in de week van 11 juli, door de Bibliotheek, verzonden 

naar de contactpersonen van de deelnemende groepen. 

• De contactpersoon dient de geplande datum en tijd van de workshop uiterlijk 23 juli 2022 te 

bevestigen. 

• Alle deelnemende groepen ontvangen na afloop 5 exemplaren van het boekje met alle 

ingezonden verhalen. Het boekje kan dan ook digitaal worden gedownload via 

www.oisterwijkschrijftcultuur.nl 

 

Inleveren verhaal voor de schrijfwedstrijd 

- Het door de groep gekozen verhaal dient uiterlijk 22 oktober 2022 ingeleverd te worden via: 

info@oisterwijkschrijftcultuur.nl 

 

Of door deze per post te versturen naar: 

Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur 

p/a Hazelaarlaan 56 

5056 XP Berkel-Enschot 

 

- De prijsuitreiking vindt plaats op 11 november 2022 aan het einde van de ochtend.  

- De bekendmaking van de winnaar vindt plaats door middel van een filmpje en een 

verrassingsbezoek. Het filmpje wordt op een bepaald tijdstip online gezet. Alle deelnemende 

klassen loggen op dezelfde tijd in, zodat iedereen gelijktijdig wordt geïnformeerd. Het 

precieze tijdstip en de link naar het filmpje worden tijdig voor de prijsuitreiking 

gecommuniceerd. 

- Tijdens het verrassingsbezoek worden foto’ s gemaakt en wordt er eventueel gefilmd. 

Mochten leerlingen in de klas hier bezwaar tegen hebben, vermeld dit dan bij het inleveren 

van het verhaal. 
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