
 

 
 

 

Meedoen aan het schoolschaaktoernooi?  
 

Op woensdag 29 maart is er een groot schoolschaaktoernooi op 

basisschool ‘t Palet in Eindhoven. Hier doen heel veel scholen uit 
Eindhoven en directe omgeving aan mee. Het zou fantastisch zijn als 

onze school hier ook één of meer teams aan mee zou doen.  
Een team bestaat uit vier spelers. Je moet natuurlijk weten hoe alle 

schaakstukken bewegen, maar verder maakt het niet uit hoe goed je 
bent.  

 
Het is erg leuk om aan mee te doen. Hieronder staan de 

belangrijkste gegevens: 
 

Wanneer:  Woensdag 29 maart 2023 
Waar:  Basisschool ‘t Palet 

Wenckenbachstraat 42, Eindhoven 
Hoe laat: Aanvang wedstrijden 13:30 uur (aanmelden tussen 

13:00 en 13:15). De prijsuitreiking staat om ongeveer 
17:30 uur gepland. 

Kosten:  Deelname is gratis.  
Prijzen: Er zijn prijzen voor de beste teams, het beste 

middenbouwteam (alle spelers t/m groep 5. 
Daarnaast mogen de beste teams naar de Brabantse 

schaakkampioenschappen voor basisscholen op 
zondag 16 april. 

Aanmelden: https://forms.gle/Y49maHAPWq8uP4Gu6 
  

 
 

 
 

Join the school chess tournament?  
 

https://forms.gle/Y49maHAPWq8uP4Gu6


On Wednesday, March 29, there is a large school chess tournament 
at primary school 't Palet in Eindhoven. A lot of schools from 

Eindhoven and surroundings are participating. It would be great if 
our school would also participate with one or more teams.  

A team consists of four players. Of course you must know how all 
the chess pieces move, but otherwise it does not matter how good 

you are.  
 

It is great fun to participate in. Below are the most important 
details: 

 
When:   Wednesday March 29 2023 

Where:  Primary school ‘t Palet 
Wenckenbachstraat 42, Eindhoven 

What time: Matches start at 13:30 uur (registration between 
13:00 and 13:15). Award ceremony is planned at 

about 17:30 uur. 
Costs:  Participation is free 

Prizes: There are prizes for the best teams, the best middle 
school team (all players up to grade 5). In addition, 

the best teams may go to the Brabant Primary School 
Chess Championships on Sunday, April 16. 

Registration: https://forms.gle/Y49maHAPWq8uP4Gu6 
 

https://forms.gle/Y49maHAPWq8uP4Gu6

