
  

 

Dinsdagkrant 
       Dinsdag 28 januari 2020                            Jaargang 25 nr. 20 
 
BeNeLux-finales lego league 
Wat een feest dit weekend! Ben er sprakeloos van en daarom laten we een van de 
coaches zelf maar even aan het woord: 
 
Twee prachtige dagen mogen meemaken op de FLL Benelux finale in Breda! 
Teams 'Power to the Future' en, mijn eigen, 'Build the Future' hebben er samen een mooi feest van 
gemaakt! En dan het supporters leger!! Wat geweldig om te zien dat de teams zoveel steun kregen!! 
Wat een plezier, enthousiasme en genot. 

Na een spannende robotwedstrijd met wat tegenslagen, maar ook mooie scores, een prachtig 
omschreven, innovatief onderzoek en teamwork, veel gedans en gesprongen, hard geyell en 
gezongen, kwamen we uit bij een zenuwslopende award uitreiking met resultaat! 

Team 'Power to the Future' mocht naar huis met de 'strategie en innovatie award' 

Team 'Build the Future' mocht naar huis met een overall 4e plaats en dus een nominatie naar één van 
de internationale kampioenschappen! 

Deze coach is wederom super trots! 

 
 
We willen die coaches toch ook nog even met naam en toenaam noemen: Roy 
Bouwman, Els  en Mart Koster, Marijcke en Victor Buitenhuis!! Wat een prachtige 
klus hebben jullie geklaard! Wat een tomeloze inzet voor onze leerlingen! Wat een lol 
en wat een geweldig resultaat!! 
Namens ons allemaal: BEDANKT!! 
 
Leuk artikel in de krant: 
https://www.bndestem.nl/breda/rolstoelglijbaan-en-vuilnisbakken-met-sensoren-kinde
ren-bedenken-robotica-oplossingen~a8470da0/?fbclid=IwAR2UARiTGcz_Os4jkg6ZS
SYKX8wX9BUN8ImLAbz3bjR-zMVWIzRuA1hCrKk&referrer=https://www.facebook.c
om/ 

https://www.bndestem.nl/breda/rolstoelglijbaan-en-vuilnisbakken-met-sensoren-kinderen-bedenken-robotica-oplossingen~a8470da0/?fbclid=IwAR2UARiTGcz_Os4jkg6ZSSYKX8wX9BUN8ImLAbz3bjR-zMVWIzRuA1hCrKk&referrer=https://www.facebook.com/
https://www.bndestem.nl/breda/rolstoelglijbaan-en-vuilnisbakken-met-sensoren-kinderen-bedenken-robotica-oplossingen~a8470da0/?fbclid=IwAR2UARiTGcz_Os4jkg6ZSSYKX8wX9BUN8ImLAbz3bjR-zMVWIzRuA1hCrKk&referrer=https://www.facebook.com/
https://www.bndestem.nl/breda/rolstoelglijbaan-en-vuilnisbakken-met-sensoren-kinderen-bedenken-robotica-oplossingen~a8470da0/?fbclid=IwAR2UARiTGcz_Os4jkg6ZSSYKX8wX9BUN8ImLAbz3bjR-zMVWIzRuA1hCrKk&referrer=https://www.facebook.com/
https://www.bndestem.nl/breda/rolstoelglijbaan-en-vuilnisbakken-met-sensoren-kinderen-bedenken-robotica-oplossingen~a8470da0/?fbclid=IwAR2UARiTGcz_Os4jkg6ZSSYKX8wX9BUN8ImLAbz3bjR-zMVWIzRuA1hCrKk&referrer=https://www.facebook.com/


En de link naar de prijsuitreiking: 
https://www.facebook.com/joke.wolters.5/videos/pcb.2726116024141507/272611579
7474863/?type=3&theater 
Nog veel meer nieuws en foto’s op de facebook-pagina van onze FLL: 
https://www.facebook.com/fll.telgenborch 
 

 
 
Bijbelverhalen 
Zorgen Inhoud: Zorgen, verzorgen en verzorgd 
worden. Zorgeloosheid en een zorgzame 
samenleving. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw: Aangeraakt (Matteüs 8,14-17); Josa is melaats 
(Lucas 5, 12-16).  
Middenbouw: Ik zorg voor jou (Matteüs 8, 14-15); Een goed 
mens (Lucas 7, 1-10). 
Bovenbouw: Jezus zorgt goed voor Petra (Matteüs 8, 14-15); 
Zorgen om de slaaf van een Romeinse officier (Lucas 7, 1-10). 
 
Staken: school gesloten donderdag 30 en vrijdag 31 januari (herhaling) 

 
En ja, wij doen weer mee aan de landelijke onderwijsstaking op 
donderdag en vrijdag 30 en 31 januari a.s.  
Er is inmiddels wel een nieuwe CAO aangenomen die een deel van 
de problemen in het onderwijs oplost, maar we vinden het allemaal 
niet structureel en er is meer nodig om goed onderwijs, ook in de 
toekomst, te garanderen. Daarom gaan we weer de barricaden op 
om de politiek ervan te overtuigen dat er echt structurele 
oplossingen moeten komen om b.v. het lerarentekort tegen te gaan 
en het beroep van leraar aantrekkelijker te maken.  

 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks 
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