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In deze Nieuwsbrief van november hebben we voor 
een nieuwe opzet gekozen: waar mogelijk zijn er 
foto’s geplaatst bij de verslagen van activiteiten. 
Uiteraard houden we rekening met de privacy-
wetgeving. We hopen dat de Nieuwsbrief hiermee 
een nog beter beeld geeft van wat er op school in 
deze maand zoal is gebeurd. We wensen u veel 
plezier met het lezen van deze Nieuwsbrief!

Resultaten versterkt talenonderwijs
Dinsdag 9 november was het op het Lorentz DE dag 
van de uitreikingen van taaldiploma’s en certificaten 
(voor Frans en Engels). Voor Engels hadden 102 
kandidaten meegedaan om een Cambridge 
Certificate te behalen. Twee kandidaten gingen op 
voor B2 First, 50 voor C1 Advanced en 40 voor C2 
Advanced. 99% van de kandidaten is geslaagd. 
A great result! Congrats!

Bij Frans hebben Sebastiaan van Helden en Jessie 
Shou uit V6 het Europees erkend Diplome d’Etudes 
en Langue Française niveau B1 behaald met meer 
dan 80% van de punten. Chapeau! Zij hopen in het 
voorjaar met hun klasgenoten, die ook elke week een 
extra uur Frans hebben, het volgende niveau (B2) te 
halen. Daarmee zullen ze o.a. in staat zijn om een 
Franstalige vervolgopleiding te volgen. Wie weet? 
Nos félicitations!

Informatieavond
Donderdag 11 november was er een zeer succes-
volle informatieavond voor leerlingen en ouders van 
groep 7 en 8 die door maar liefst 500 mensen werd 
bezocht.

De leerlingen gingen in de lokalen aan de slag met 
een Questproject. Leerlingen van onze 2e klassen 
waren aanwezig om iets te vertellen over hun 
ervaringen in de brugklas. Ondertussen kregen de 
ouders in de aula en gymzaal algemene informatie 
over de school. Een muzikaal optreden van een 
brugklasser maakte van een leerzame ook een 
vermakelijke avond. Het informatiefilmpje dat deze 
avond getoond werd, is te vinden op de website van 
onze school.

Bijles door leerlingen
De mediatheek is op zoek naar leerlingen, vooral uit 
de hogere klassen, die bijles willen geven aan andere 
leerlingen. Hiermee verdien je €6, per lesuur. Iets voor 
jou? Stuur een mail naar LCL_mediatheek@lcl.nl en 
vermeld je naam, klas en de vakken waarin je bijles 
wilt geven. 

Lan-Party
De Lan-party op 12 november waarop alle gamers 
helemaal los konden gaan, was weer een groot 
succes. Eigenlijk zouden er maar 45 deelnemers 
worden toegelaten, maar oogluikend werd toege-
staan dat het er wel 50 werden. En dan waren er nog 
de oud-leerlingen die hadden gesmeekt om mee te 
mogen doen. Door corona was het vorig jaar voor 
hen niet doorgegaan, dus men wilde hun dat niet 
weigeren. Of het een voordeel van de ‘ouderdom’ 
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was, weten we niet. Maar ze hebben gewonnen in 
een match tegen onze huidige leerlingen. Het mocht 
de pret niet drukken: de pizza’s waren niet te versma-
den en de games reuze spannend.

Brainsport Junior
Ook dit schooljaar is het meer- en hoogbegaafden-
programma BrainSport Junior van start gegaan. De 
leerlingen krijgen uitdagende lessen en werken zelf-
standig aan projecten over onderwerpen die minder 
in het normale lesprogramma voorkomen. De lessen 
worden gegeven aan de hand van Big History; een 
methode die de geschiedenis van het universum 
behandelt vanaf de oerknal tot aan de toekomst. 
Klas 2 is gestart met een project over astronomie. 
Ze onderzoeken zelf wat er te weten valt over bijvoor-
beeld zwarte gaten, de oerknal, donkere materie of 
exoplaneten. 

De leerlingen van klas 3 zijn de afgelopen tijd bezig 
geweest met verschillende vormen van wiskundige 
uitdagingen; onder meer met olympiade-opgaven. 
Vanaf maart zullen de leerlingen uit klas 3 BrainSport 
Junior afronden met een eigen onderzoekje naar een 
thema uit Big History dat hen de afgelopen 3 jaar het 
meest gefascineerd heeft. Als de coronasituatie het 
toelaat maken we in juni een gezamenlijke excursie 
met alle leerlingen die deelnemen aan BrainSport 
Junior.

FTC 
Zaterdag 13 november hebben de twee FIRST Tech 
Challenge teams van het LCL hun eerste wedstrijden 
van het seizoen gespeeld. Dit jaar was het doel om 
met hun robots, die ze zelf gebouwd en geprogram-
meerd hebben, gele blokjes van verschillende 
gewichten en witte balletjes op een, aan de onder-
kant afgeronde, toren te plaatsen. Daarnaast moest 
de robot eendjes van een draaischijf op de mat 

laten vallen door aan die schijf te draaien. Vooral de 
eendjes veroorzaakten de nodige hilariteit.

Voor Lorentz Engineering was het de eerste wedstrijd-
dag die ze ooit hebben gespeeld. Het team, dat 
dit jaar voor het eerst meedoet aan de FIRST Tech 
Challenge, bestaat uit Gijs, Jip, Jesse, Jasper, Lieke, 
Mathijs, Joost, Purvi, Laura, Ruben, Jurre en Remmo. 
Lorentz Engineering reed met hun robot 6 wedstrijden 
waarvan er drie wedstrijden gewonnen zijn. Dit in 
combinatie met een hoogste score van 92 punten 
heeft ervoor gezorgd dat Lorentz Engineering op hun 
1e wedstrijd een mooie achtste plek heeft verdiend. 

Ook Casimir Tech heeft een goede wedstrijddag 
gehad. Met een hoogste score van 78 punten en 
vier gewonnen wedstrijden verdiende het team, dat 
bestaat uit de teamleden Yonas, Sarah, Thomas, Ties, 
Lars, Mus, Anna, Lieke, Cecile en Elisa, de zesde plek. 
Voor beide teams was het dus een geweldige start 
van het seizoen! 

Artistieke Interlyceale
In de laatste dagen voor de herfstvakantie hebben 
we de eerste periode van het schooljaar afgesloten 
met de creatieve workshopdagen voor klas 1, 2 en 3. 
Wat hing er een fijne sfeer en hoe leuk was het om 
weer eens samen met anderen mooie dingen te 
kunnen creëren. 

Vanaf december starten we met drie nieuwe, lang-
durige workshops. Dit keer alleen voor de liefhebbers 
en voor leerlingen uit alle jaarlagen. We hebben 
een filmdocent, een theaterdocent en een choreo-
graaf in de arm genomen die onze leerlingen gaan 
coachen in aanloop naar de Artistieke Interlyceale 
2022. De leerlingen worden tijdens de eerste bijeen-
komst aan elkaar voorgesteld en er worden groepen 
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gevormd. De leerlingen gaan zelf aan de slag met 
een idee bij het thema van de AI 2022: “waanzinnig”. 
De coach begeleidt het hele proces van idee tot 
uitvoering. 

Het gaat om in totaal 8 bijeenkomsten per workshop. 
Wanneer welke workshops gegeven worden, is 
aangekondigd op de AI-infoborden in de C-hal en 
L-hal. Deelname is gratis. Tot 29 november kunnen de 
leerlingen zich inschrijven. 

Prijsuitreiking Nederlandse Wiskunde 
Olympiade 2021
Onder strenge regels zoals QR-check, mondkapjes en 
vaste zitplaatsen, vond op vrijdag 12 november in het 
Auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven 
de prijsuitreiking plaats van de Nederlandse Wiskunde 
Olympiade 2021. Van de 3399 deelnemers van 229 
scholen aan de eerste ronde in januari plaatsten 
zich er 722 voor de tweede ronde op 12 maart. 
Uiteindelijk streden 136 deelnemers in de finale op 
17 september om de prijzen. In de categorie VWO-4 
en lager behaalde Allie Zong in de finale 35 van de 
50 punten en dat was ruim voldoende om al haar 
concurrenten voor te blijven. Allie verdiende een be-
ker en een geldprijs van 250 euro! Voor haar eerdere 
bronzen medaille bij de European Girls Mathematics 
Olympiad werd Allie nogmaals gehuldigd. Allie viel 
door deze prestatie de Optiver Outstanding Maths 
Award 2021 ten deel, uitgereikt door Aldo van 
Audenaerde, Head of Trading bij Optiver Europe. 
Deze extra prijs leverde een mooi certificaat op en 
nog eens 150 euro!

Bij de scholenprijs van de Nederlandse Wiskunde 
Olympiade is de somscore van de twee beste 
5e-klassers, de twee beste 4e-klassers en de twee 
beste onderbouwleerlingen van elke school in de 
eerste ronde doorslaggevend. Het winnende team 
van het LCL bestond uit Andy Zhang, Tijn Spruit, Meike 
Broer, Loes Gielen, Sandra Pogromskaya, Allie Zong 
en Jurre Klomp. Allie en de heer Friesen namen de 
wisselbokaal namens onze school in ontvangst. Sinds 
de introductie van de scholenprijs in 1980 heeft het 
Lorentz Casimir Lyceum deze van alle scholen in 
Nederland het vaakst gewonnen: in 1993, 1995 (toen 
nog als Lorentz Lyceum), 2015, 2018, 2019 en 2021. 
De genoemde leerlingen zullen in een later stadium 
op school ook nog in het zonnetje worden gezet voor 
hun prestaties.

Nieuws vanuit het decanaat 
Gaat uw kind binnenkort studeren aan hbo of 
universiteit? Dan bestaat er een handig ‘afvinklijstje’ 
om te checken of jullie alles geregeld hebben: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/
vraag-en-antwoord/checklist-studeren
 
Studiefinanciering hbo en universiteit 
Hoe zit dat?
Onlangs vond het webinar van DUO plaats.
U kunt het webinar terugkijken via de volgende link 
of via DUO.nl:
https://channel.royalcast.com/landingpage/
duo/20210930_1/

Vakantieregeling schooljaar 2022-2023 

herfstvakantie 
maandag 24 t/m 
vrijdag 28 oktober 2022 

kerstvakantie 
maandag 26 december 2022 
t/m vrijdag 6 januari 2023 

voorjaarsvakantie 
maandag 20 februari t/m
vrijdag 24 februari 2023 

Pasen maandag 10 april 2023 

meivakantie  
maandag 24 april t/m
vrijdag 5 mei 2023 

Hemelvaart 
donderdag 18 t/m 
vrijdag 19 mei 2023 

Pinksteren maandag 29 mei 2023 

zomervakantie 
maandag 17 juli t/m
vrijdag 25 augustus 2023 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/checklist-studeren
https://channel.royalcast.com/landingpage/duo/20210930_1/

