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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

RTL Telekids - Hou ’t Schoon zoekt enthousiaste kinderen (8-12 jaar) uit de
gemeente Lelystad!
Het RTL Telekids programma Hou ’t Schoon komt dit jaar naar uw gemeente!
Gemeente Lelystad wil meer bewustzijn creëren onder basisschoolleerlingen van 8 tot en met 12 jaar over
het belang van een schone leefomgeving en het feit dat we hier met elkaar verantwoordelijk voor zijn. In
de bekende spelshow Hou ’t Schoon, waarin humor en spanning samengaan, wordt de bewustwording van
het tegengaan van zwerfafval op een speelse manier vergroot. Twee teams uit twee verschillende wijken
van een gemeente strijden tegen elkaar met uitdagende spellen en opdrachten. Kandidaten en kijkers
komen zo op een op een leuke en leerzame manier in aanraking met het onderwerp zwerfafval. Het slimste
team dat de buurt het meest schoon heeft gemaakt, wint een feestelijke buurt barbecue!
Onze school wil graag haar medewerking verlenen aan de opnamen van Hou ‘t Schoon en uw kind heeft de
kans om hieraan mee te doen!
Aanmelden
Leerlingen van 8 tot en met 12 jaar die kans willen maken op een plek in één van de twee
kandidatenteams, kunnen zich opgeven via de website: www.houtschoon.nl
Zij kunnen zich alleen of met vrienden uit de wijk aanmelden, maar de casting wordt individueel
afgenomen. Meer informatie over het programma en de aanmelding, evenals de aankondigingsclip, vindt u
op de website. Let op! Kinderen jonger dan 8 jaar of wonend buiten de gemeente kunnen zich helaas niet
aanmelden voor dit programma.
Casting
De castingdag vindt plaats op woensdag 29 maart. Verdere informatie volgt na aanmelding per email.
Televisieopnames
Op basis van de casting worden twee teams van vier kinderen geselecteerd
die het tegen elkaar op zullen nemen in de aflevering. Deze opnames zijn
op zaterdag 13 mei. De hele buurt is uiteraard uitgenodigd om te komen
aanmoedigen!
Wacht niet langer en geef uw kind nu op! Wie weet schittert hij of zij dan
wel in de leukste en schoonste spelshow van Nederland!
Hou ‘t Schoon wordt vanaf september 2017 uitgezonden op
RTL Telekids.

Met vriendelijke groet,
Team Hou ‘t Schoon

