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“Just an FLL team” 

Afgelopen donderdag 14 april was 
onze grote generale repetitie voor 
sponsoren, familie, vrienden, 
leraren, leerlingen en overige 
belangstellenden.  
Ook was de pers aanwezig.   

Tijdens het World Festival krijgt ieder team namelijk een ruimte van 3 bij 3 meter 
toegewezen. In deze ‘stand’ breng je een groot deel van de tijd door. Dé plek om aan 
alle bezoekers te laten zien wie we zijn als team en waar we vandaan komen.  
 

We hebben de afgelopen weken 
hard gewerkt aan onze stand en het 
ontwerp voor ons nieuwe tenue. We 
zijn heel trots op het eindresultaat!  



We hebben vervolgens verteld over de First Lego 
League, gaven onze presentaties (voor het eerst in het 
Engels voor een groot publiek) en demonstreerden 
onze nieuwe robot. Ontzettend fijn dat er zoveel 
mensen waren om ons succes te wensen! 
 

We werden tijdens de take-off middag 
toegesproken door dhr. Boorsma 
(teamleider van de onderbouw)… … en door mevr. 

Santema, namens 
Philips en de NHL - 
instituut techniek.  

Ook afgelopen week hebben we niet stilgezeten:  
• Alle spullen (en dat zijn er veel!) die mee moeten, zijn verdeeld.  
• De presentaties hebben we nog een aantal keren geoefend met hulp van Justin. 
• De nieuwe robot is verder geprogrammeerd. We halen nu 747 punten! 
• De Core Value poster is af.  
• Visitekaartjes zijn gedrukt. 
• Kortom: teveel om op te noemen. 



 opnieuw in de krant 

Bron: Leeuwarder 
Courant 

… en weer live op de radio 
 bij Omrop Fryslân 

Bron: Fries Dagblad 

JustNormal 

http://www.omropfryslan.nl/nijs/csg-comenius-yn-finale-robotwedstriid-yn-amearika
http://www.omropfryslan.nl/nijs/csg-comenius-yn-finale-robotwedstriid-yn-amearika


 
Zondag 24 april vliegen 
we om 10.50 uur van 
Düsseldorf naar 
Orlando, Florida. Daar 
zullen we maandag een 
bezoek brengen aan 
het Kennedy Space 
Center. Ook gaan we 
nog naar het strand om 
lekker te ontspannen 
voor de grote wedstrijd 
begint (daar is het wel 
weer voor ). 
 

Orlando 

Atlanta 

St. Louis 

We willen jullie ook graag vertellen over onze reis en het World Festival 

Orlando 

Zondag 1 mei vertrekken we om 05.50 uur 
naar Atlanta.  Daar hebben we een aantal uren 
de tijd om Atlanta te bekijken. We zullen daar 
een rondleiding krijgen bij CNN. Om 17.49 uur 
stappen we waarschijnlijk uitgeteld weer in het 
vliegtuig richting Düsseldorf, waar we 
maandag om 08.45 uur aan zullen komen.  

Dinsdag 26 april 14.55 uur vliegen we door naar St. Louis waar we van woensdag 27 
tot en met zaterdag 30 april onze tijd grotendeels door zullen brengen in America’s 
Center waar alle wedstrijden plaats zullen vinden.  

Woensdag:  
• opbouwen van de stand 
• ontmoeten van de teams 

Donderdag: 
• jurering van alle presentaties 
  (Core Values, onderzoek en robotontwerp) 
• meerdere oefenrondes voor de robot 
• stands van de andere teams bezoeken en kennis maken met 
   kinderen uit heel de wereld (voor een overzicht: zie volgende 
   bladzijde). 
• openingsceremonie 

Vrijdag:  
• de officiële robotwedstrijden 
• jurering van onze stand  
 
Zaterdag: 
• prijsuitreiking 
• slotceremonie  

https://www.facebook.com/ 
JustNormal-1504694806445290/ 
  

www.justnormal.nl  /   
contact@justnormal.nl  

https://twitter.com/ 
JustNormal_FLL 

Volg ons: 

St. Louis 

Atlanta 

Dagelijkse updates op: 
                 www.lc.nl 
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Deelnemende landen aan het World Festival 
  http://www.firstchampionship.org/first-lego-league   

Wethouder op bezoek 
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