Doe jij mee met de Jr FIRST LEGO League?
ZieZoo doet mee aan de junior First Lego League.
Deze wedstrijd is geschikt voor jongens én meisjes.

Alleen voor computernerds?
Dan heb je het mis!
Junior FIRST LEGO
(Groep 4 t/m 6)

League

Zit jij schooljaar 2017-2018 in groep 4, 5 of 6 van de basisschool? Dan kun je meedoen met de JUNIOR First
Lego League! Ontdek de wonderen van wetenschap en techniek.
Het programma omvat onderzoek, teamwork, constructie en fantasie. Onder begeleiding van de ZieZoo
coaches maak je van speciale lego stenen een bewegende robot. Ook maak je een poster om het onderzoek
te illustreren. Teams bestaan uit jongens én meisjes, ieder draagt met zijn of haar kwaliteiten bij.
Uitgangspunten van deze wedstrijd zijn een aantal kernwaarden. Hierdoor leren de deelnemers dat
vriendschappelijke competitie en wederzijds voordeel niet op zichzelf staande doelstellingen zijn,
en dat het helpen van een ander de basis is van teamwork. De kernwaarden:
 Wij zijn een team.
 Met hulp van onze coaches en mentoren doen wij het werk om oplossingen te vinden.
 We zijn ons ervan bewust dat onze coaches en mentoren niet alles weten. We leren samen.
 We respecteren het principe van een vriendschappelijke competitie.
 Wat we ontdekken is belangrijker dan wat we winnen.
• We delen onze ervaringen met anderen.
 We laten sportiviteit zien in alles wat we doen.
 We hebben plezier!

Inschrijven en informatie

Vanaf oktober komen wij wekelijks bij elkaar. De

wedstrijd vindt plaats op zaterdag 16 december 2017 in het Science Centre van de TU Delft. Een heel
spektakel dat je moet ervaren! Je hebt die dag ook (met je familie) vrij toegang tot het gehele centrum.
Op dinsdag 12 september is er van 15:45 tot 17:15 een proefles onder begeleiding van Evelien. Wil je deze
proefles bijwonen? Dat kan, meld je dan aan via nootdorp@ziezoo.nl onder vermelding van proefles Lego
League, naam, leeftijd en welke groep je zit. Na deze proefles gaat Evelien, in overleg, bekijken of jij in het
team past. Het inschrijfformulier wordt na de proefles aan de ouder overhandigd zodat het uiterlijk 15
september geretourneerd kan worden.

Ouders
Ouders met affiniteit voor wetenschap en techniek en/of het thema worden van harte uitgenodigd om te
participeren en de teams te ondersteunen tijdens de wedstrijd. Het is prettig als er 2 ouders per team zijn
zodat u de wekelijkse ondersteuning ook kunt verdelen. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier.
Op de wedstrijddag is het van belang dat er minimaal 1 ouder als coach optreedt om het team te begeleiden
bij de praktische zaken.

