PERSUITNODIGING
Steenbergen, 21 maart 2016

Gemeente Steenbergen sponsort X-landers 6.0
Van 4 t/m 7 mei doen de X-landers 6.0 uit Kruisland mee aan het Europees Kampioenschap
First Lego League in Tenerife. Met hun prototype van de Trashtastic, een prullenbakje voor op
de fiets, hopen de X-landers in de prijzen te vallen. Aan hun deelname hangt echter een
behoorlijk kostenplaatje, voor bijvoorbeeld vlucht en verblijf. Omdat de gemeente Steenbergen
ontzettend enthousiast is over dit initiatief, heeft het college besloten de X-landers te
sponsoren.
De X-landers 6.0 zijn 6 leerlingen van groep 8 van basisschool De Zonneberg in Kruisland. Binnen het
thema ‘afval’ van de First Lego League hebben de X-landers iets bedacht om zwerfafval te
verminderen: de Trashtastic. De Trashtastic is een prullenbakje voor op de fiets, gemaakt van
gerecycled plastic. Met het prototype van de Trashtastic hebben de X-landers de regionale finale van
de First Lego League in Breda gewonnen en mochten ze door naar de Beneluxfinale in Venlo. Daar
kregen ze een wildcard voor het Europees Kampioenschap in Tenerife.
Sponsoring
Via verschillende kanalen zijn de X-landers op zoek gegaan naar sponsoren om de reis en het verblijf
in Tenerife te financieren. Ook de gemeente Steenbergen heeft besloten om de X-landers te
sponsoren.
Op woensdag 30 maart 2016 om 19.00 uur maakt wethouder Zijlmans het sponsorbedrag bekend
en wordt de cheque aan de X-landers overhandigd. Deze overhandiging vindt plaats in de raadzaal
van het gemeentehuis (Buiten de Veste 1 in Steenbergen).
U bent van harte uitgenodigd voor deze officiële overhandiging!
First Lego League
De First Lego League is een internationale wedstrijd waarbij kinderen van 9 t/m 15 jaar worden
uitgedaagd om te denken als wetenschappers en technici. Het thema van het jaar 2015/2016 is ‘afval’.
Het Europees Kampioenschap vindt plaats van 4 t/m 7 mei 2016 in Tenerife.
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