Namens Stichting Jeugd Schaak Noord nodigen we u uit om deel te nemen aan het symposium

Brein in beweging
Kan schaken fungeren als leerstrategie in het onderwijs?
Dit symposium is onderdeel van een zeer bijzonder evenement in de stad Groningen: op woensdag
24 januari is ’s werelds meest prestigieuze schaaktoernooi te gast bij de gemeente en de RUG. In het
Academiegebouw zullen ’s middags de beste grootmeesters ter wereld het tegen elkaar opnemen.
Een prachtige kans om topsport, wetenschap en onderwijs met elkaar te verbinden, die we graag
samen met u willen benutten.
Datum: 24 januari 2018
Start symposium: 15.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur)
Locatie: Academiegebouw, Geertsemazaal
Adres: Broerstraat 5, Groningen
Aanmelden: U kunt zich aanmelden door uw contactgegevens (voornaam, achternaam, organisatie,
mail en telefoonnummer) te mailen naar schaken@tigsports.nl.
Wetenschappers van de RUG zullen u meenemen in de meest actuele ontwikkelingen op het gebied
van leren, denken en bewegen. Dagvoorzitter Johan Wakkie is bekend als landelijke promotor van
‘Plan 4’, dat beoogt de hersenontwikkeling van jong én oud te optimaliseren met behulp van
eigentijdse neuropsychologische inzichten.
Stichting Jeugd Schaak Noord (JSN) zet zich in om de positieve effecten die schaken en
‘schaakdenken’ op de hersenontwikkeling van kinderen hebben, voor zoveel mogelijk kinderen
bereikbaar te maken. JSN werkt daarbij nadrukkelijk samen met scholen en leerkrachten.
Rond het symposium zijn doorlopend demonstraties en is er gelegenheid kennis te maken met de
nieuwe inzichten en voorlopige resultaten uit de pilots in het onderwijs.
Wij hopen u woensdag 24 januari a.s. te mogen ontvangen en in gesprek te gaan.
Met vriendelijke groet,
Vincent Valens (vz.)
Stichting Jeugd Schaak Noord
Jeugdschaaknoord.nl

Informatie over alle evenementen van Chess On Tour Groningen vindt u op de site van de RUG.
Chess On Tour Groningen omvat diverse evenementen en duurt van 20 t/m 27 januari 2018.
Informatie over het 80ste Tata Steel Chess Tournament vindt u op de toernooiwebsite.

