
Verslag FIRST Lego league 
 
 

Wij gingen op zaterdag 26 november naar de First Lego League wedstrijd. 
We moesten om acht uur op school verzamelen en alle spullen in de auto 
zetten. Toen vertrokken we naar De Kempel in Helmond. We kwamen aan 
en we gingen meteen onze pit inrichten (kraampje versieren met vlaggetjes 
en ballonen en onze presentatie spullen klaarleggen). Daarna trokken we 
onze shirtjes aan en zetten onze safarihoedjes op. 
 
Toen dat klaar was gingen we meteen aan de slag met het programmeren 
om de laatste puntjes op de i te zetten. Ondertussen begon de opening van 
de regiofinale. Ze deden dat mooi met een verhaal en videobeelden. Tot slot 
wensten ze alle teams succes.   
 
Snel genoeg daarna begon de eerste 
robotwedstrijd. Hier stonden Stijn en 
Noah aan de wedstrijdtafel. We werden 
aangemoedigd door de ouders en de 
andere teamleden. Niet snel daarna 
was de volgende robotwedstrijd en 
toen stonden Maud en Stijn aan de 
tafel. Bij de derde robotwedstrijd 
mochten Faja en Noah aan de tafel 
staan. 
 
Na deze drie wedstrijden gingen we lunchen. De lunch werd gesponsord 
door de Albert Heijn. Na de lunch hadden we meteen de projectjury, daar 
presenteerden we onze oplossing voor honden met Obesitas. Aansluitend 
gingen we meteen daarna naar de robotjury. Hier lieten we onze robot en 
het robotbesturingsprogramma zien. Meteen daarna gingen we naar de 
core values jury, waar we samenwerkingsopdrachten deden. 
 
Tot de laatste robotwedstrijd konden we nog leuke activiteiten doen. Bij de 
laatste robotwedstrijd stonden Noah en Stijn weer aan de tafel. Helaas 
hadden we te weinig punten om in de finale van de robotwedstrijd te 
komen. 
 

Aan het eind van deze dag was de prijsuitreiking. Naast een 
medaille voor alle teamleden, gingen we ook naar huis met 
de award voor beste teamcoach. Wat waren we blij! 
 
 

Het was een hele leuke en leerzame dag! 

 


