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Betreft: Uitnodiging First Lego League (FLL) 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 

 

Net als andere jaren neemt het Gymnasium Celeanum weer deel aan de First Lego League (FLL). 

Hiervoor zijn we op zoek naar leerlingen die het leuk lijken om hieraan deel te nemen. 

 

Wat houdt de FLL in? 

Bij de FLL ga je met een team werken aan leuke technische uitdagingen. We gaan een robot 

maken van Lego waarmee je verschillende opdrachten kunt uitvoeren. Ook gaan we aan het 

werk met het verzinnen van een innovatieve oplossing rond de energietransitie. In februari 

zullen we in de regio-finale, waarin we het opnemen tegen andere scholen uit de regio Zwolle, 

laten zien wat onze robot kan en presenteren welke innovatieve oplossing we hebben bedacht 

rond de energietransitie. Tijdens de finale kijkt de jury ook hoe goed we als team hebben 

samengewerkt tijdens het hele proces van ontwerpen.  

 

Wie zoeken wij? 

We zijn op zoek naar leerlingen, uit Jong Celeanum, 1ste en 2de klas, die het leuk vinden om samen 

met een team leuke technische uitdagingen op te lossen.  Ook als je geen ervaring hebt met het 

werken met Lego of met het werken in een team ben je van harte welkom. Binnen een team zijn 

er verschillende taken, zoals teamleider, programmeur, bouwer, verzamelaar, regelaar en nog 

veel meer. Twijfel je nog? Kom ook gerust bij de 1ste bijeenkomst kijken of het iets voor je is. 

Meer info is ook te vinden op de volgende website: https://firstlegoleague.nl/challenge  

 

Wanneer en waar? 

De bijeenkomsten zijn elke vrijdag na het 6de uur aan de Westerlaan (met uitzondering van de 

toetsweek en de vakanties), in het lokaal van T&D. De bijeenkomsten starten vanaf aanstaande 

vrijdag 23 september. Als je het 6de uur les hebt aan de Zoom, kun je gewoon iets later 

aansluiten. We gaan door tot ongeveer 16.00 uur. Als je iets eerder weg moet voor andere 

activiteiten, is dat geen probleem. Op 9 of 10 februari vinden de regio-finales plaats. Mochten 

we het daar heel goed doen, dan kunnen we verder gaan naar de landelijke finale (plaats en 

datum nu nog onbekend).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dhr. E. Klein 

Coach FLL 

TOA-scheikunde 

https://firstlegoleague.nl/challenge

