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Zomerspelen Prins Alexander 2020 in HET LAGE LAND 
 

MAANDAG 27 JULI 
 
In Prins Alexander worden deze zomer een aantal gratis activiteiten voor de 
jeugd georganiseerd.  
Zo ook in het Huis van de Wijk aan de Remmet van Millplaats 15.  
Wij gaan daar robots programmeren en een game ontwerpen. 
 

Workshop 27-1: LEGO MINDSTORMS; van 12.00 – 14.30 uur.   
Voor jongens en meisjes van 9-14 jaar.  
 
Tijdens deze workshop leer je in groepjes van twee een kant en klare 

LEGO Mindstorms robot programmeren via de laptop. In twee uur 

tijd heb je door hoe je de robot op de meest makkelijke manier een 

vierkant laat rijden. Als je echt handig met programmeren bent, start en stop je de robot met de sensoren 

die aan de robot zijn bevestigd. Kun je muzieknoten lezen, dan laat je je robot aan het eind van de workshop 

ook nog een aardig deuntje spelen.  

 

Workshop 27-2: GAMEMAKER; van 15.00 – 17.15 uur. Voor jongens en meisjes van 8-12 jaar.  

Je kunt natuurlijk de games blijven spelen, die anderen voor jou hebben gemaakt. Maar wil je beginnen met 

leren hoe je een eigen game maakt, precies zoals jij die het leukst en spannends vindt, dan is deze workshop 

zeker iets voor jou.  

 

Reserveren verplicht. Maximaal aantal deelnemers beide workshops: 
12. 
Stuur een mailtje naar:  prinsalexander@hetlabrotterdam.nl, met daarin:  
- de workshop(s) waaraan uw kind wil deelnemen (in de onderwerpregel; 27-1 en/of 27-
2). 
- voor- en achternaam van uw kind(eren), 
- uw telefoonnummer (voor noodgevallen). 

 
Voor iedere workshop kunnen er maximaal 12 kinderen worden ingeschreven. 
Toewijzing deelname op basis van moment van binnenkomst. U krijgt van ons een 
bericht. Wij willen zoveel mogelijk kinderen een plezier doen. Mocht(en) uw kind(eren) 
dus om wat voor reden dan ook, niet meer kunnen deelnemen, dan horen wij dat graag 

zo spoedig mogelijk. De vrijgekomen plaatsen kunnen dan door ons aan anderen worden toegewezen.  
 
Vanwege de CORONA-richtlijnen kunnen wij helaas geen volwassenen bij de workshops toelaten.  
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