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Activiteiten
Het kan weer, een beetje: de activiteitenweek vooraf-
gaand aan de herfstvakantie. Voor diverse jaarlagen 
waren er leuke en/of leerzame activiteiten gepland:

2e klassen: Theater en feest
Op maandag en dinsdag waren er toneelvoorstel-
lingen door theatergroep Playback. Zij verzorgden 
de voorstelling “alles goed?”, waarin het gaat over 
omgaan met teleurstellingen, je onzeker voelen in de 
groep en eerste verliefdheden.

Op vrijdag 22 oktober is het jaarlijkse Halloweenfeest. 
Leerlingen komen verkleed naar school en er zal ook 
een frietkar zijn. De muziek wordt verzorgd door een 
oud-leerling, Laurens Buma.

3e klassen: Jumpsquare
Op woensdag 20 oktober gingen, onder begeleiding 
van de mentoren, de leerlingen van vwo 3 naar 
Jumpsquare en op vrijdag 22 oktober de leerlingen 
van havo 3. Van 15.00 uur tot 16.00 uur kan er naar 
hartenlust gesprongen worden op de trampolines. 

4e klassen: excursie naar Luik
Dinsdag 19 oktober gingen alle vierdeklassers die 
Frans in hun pakket hebben met de bus naar Luik. 
De leerlingen werden ingedeeld in groepen en 
kregen een Franstalige begeleider toegewezen. 
Onder begeleiding van deze ‘animateur ’ verkenden 
zij de stad waarbij ze allerlei talige opdrachten moes-
ten uitvoeren. Deze opdrachten variëren van het 
afnemen van interviews tot het uitvoeren van korte 
toneelstukjes. Alle leerlingen waren dus heel intensief 
met de Franse taal bezig. 

6e klassen naar Parijs
In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 
november vertrekken de bussen met onze 6e klassers, 
mentoren en begeleiders voor een ééndaags bezoek 
aan Parijs.

Uiteraard komen er ook nog activiteiten voor de 5e 
klassers die hun buitenlandse reizen dit jaar moeten 
missen. Er wordt gedacht en gewerkt aan een alter-
natief voor in het voorjaar.

Sportinterlyceale
Na een jaar te hebben overgeslagen vanwege de 
coronapandemie hebben we op vrijdag 1 oktober 
weer deel mogen nemen aan de Sportinterlyceale. 
We waren ditmaal te gast bij het Kennemer Lyceum 
te Overveen en zelfs de overvloedig aanwezige 
regen mocht de pret niet drukken. Dit jaar stonden 
naast het vaste onderdeel atletiek ook de spel-
sporten voetbal, softbal, basketbal en dodgeball op 
het programma.

Eerste plaatsen werden behaald door het basketbal-
team jongens, voetbalteam meisjes en het atletiek-
team jongens onderbouw. Samen met de overige 
uitslagen leidde dit tot een knappe tweede plaats 
overall, waarbij helaas de softbaluitslagen moesten 
worden weggestreept. Door de hevige regenval 
konden we dit onderdeel namelijk niet afmaken. Het 
Baarnsch Lyceum ging er met de trofee vandoor.

Wij van de sectie LO kijken terug op een sportieve, 
feestelijke dag. We willen via deze weg dan ook alle 
deelnemers en begeleiders bedanken voor hun inzet 
en we kijken nu al uit naar de volgende editie.

Questproject brugklas
Het project ‘This is me’ gaat over jezelf en je klasge-
noten beter leren kennen. De leerlingen vloggen over 
een (gedeeld) interessegebied van een klasgenoot. 
In twee- of drietallen gaan ze stapsgewijs de inhoud 
bepalen en evalueren. Op de presentatiedag, 
7 december het 6e, 7e en 8e uur, bekijken ze met de 
klas en de mentor al deze vrolijke vlogs. Welk team 
weet nu het meest over zijn klasgenoten? Daar zullen 
ze achter komen tijdens het spelen van de quiz. 
Voorafgaand aan het project krijgen ze een kick-off 
van Cindy de Koning. Zij zal op een interactieve 
manier de fijne kneepjes van het interviewen met ze 
behandelen. 

Questproject WORK, klas 3
Hoe zou het zijn om te werken op de ic-afdeling van 
een ziekenhuis? Wat doet een makelaar eigenlijk? 
En een laborant: zit die de hele dag in een micro-
scoop te staren? Leerlingen uit klas 3 moeten zich al 
enigszins oriënteren op een beroep, want ze staan 
voor hun profielkeuze. Dan is het van belang om een 
goed beeld te hebben van zo’n beroep. Een eerste 



stap in die richting wordt gezet bij het Questproject 
“Work”. Tijdens het project, dat loopt van oktober tot 
begin december, oriënteren leerlingen zich in teams 
op een beroep naar keuze. Ze interviewen iemand 
met dat beroep en maken een opdracht die met het 
werk te maken heeft. Ze interviewen bijvoorbeeld een 
tuinarchitect, zoeken naar informatie over het ver-
duurzamen van een tuin en ontwerpen daarna zelf 
een duurzame tuin voor de school. De bevindingen 
worden door de teams gepresenteerd op donder-
dag 9 december van 19:00 tot 21:00 uur, met een 
marktkraam, een film of een workshop. Familieleden 
zijn van harte welkom om deze presentatieavond bij 
te wonen.

OnderbouwWiskundeDag: 
in de prijzen gevallen! 
Op dinsdag 15 juni heeft de landelijke Onderbouw-
WiskundeDag (OWD) 2021 plaatsgevonden. We zijn 
verheugd dat het Lorentz Casimir Lyceum voor de 
zevende keer met enkele teams heeft meegedaan!  
Dit jaar heeft het team van Liselot van der Velden, 
Daantje Klabbers, Eva Backer en Allie Zong een prijs 
gewonnen! Op donderdag 21 oktober vindt de 
prijsuitreiking plaats en weten we welke plaats de 
leerlingen hebben bemachtigd!  

Bij de OWD wordt in teams van drie of vier leerlingen 
op school een hele dag gewerkt aan een groot open 
probleem met een wiskundig karakter. Het eind-
resultaat is een schriftelijk verslag / werkstuk. Behalve 
op het gebied van wiskundige kennis en creativiteit 
worden de leerlingen ook uitgedaagd om elkaars 
talenten optimaal te benutten en hun ontdekkingen 
om te vormen tot een samenhangend geheel in de 
schriftelijke presentatie. 

Andere wiskundeprestaties
Onze school was met liefst 9 leerlingen vertegen-
woordigd bij de finale van de Junior Wiskunde 
Olympiade. Een wiskundige som leert ons dat bijna 
10% van de landelijke finalisten van onze school 
komt. We zijn daar best wel trots op!

Half november is overigens de uitreiking van de 
scholenprijs Wiskunde Olympiade 2021, het konings-
nummer van de olympiades, met ongeveer 350 
deelnemende scholen. Voor de vijfde keer in het 
bestaan van deze prijs is onze school eerste van 
Nederland. Pluim voor de deelnemende leerlingen 
en de wiskundesectie!

Waanzinnige workshops
De Artistieke Interlyceale is toch wel een van de 
mooiste evenementen op het LCL. Met meer dan 
150 deelnemers en ruim 100 helpende handen 
achter de schermen blijkt ieder jaar maar weer hoe 
deze traditie leeft onder leerlingen. De traditie is nu 
twee jaar op rij onderbroken en we hebben komend 
jaar te maken met een situatie waarbij alle leerlingen 
uit de onderbouw de AI niet kennen en daarmee 
hebben ze echt wat gemist! Daarom organiseren we 
de waanzinnige dagen. Op 20, 21 en 22 oktober 
sluiten we de eerste periode van het schooljaar af 
met een creatieve dag voor alle eerste, tweede en 
derde klassers. De leerlingen mogen zich inschrijven 
voor twee workshops. Ze kunnen kiezen uit onder 
andere streetdance, filmtechnieken, fotografie, 
spoken word, waanzinnige pruiken, musical zingen, 
songwriting, theatersport en nog veel meer. 

We hopen dat de workshops veel leerlingen 
enthousiast maken. Vanaf december kunnen zij 
dan deelnemen aan een workshopreeks: voor de 
onderdelen dans, toneel, cabaret, fotografie en 
video worden er externe docenten in huis gehaald 
die de leerlingen helpen zich voor te bereiden op 
deelname aan de Artistieke Interlyceale in maart 
2022 met het thema “waanzinnig”. De AI zal dit jaar 
weer bij ons plaatsvinden!

Lan-party
Hoera: het kan weer! Op 12 november wordt er weer 
een Lan-party georganiseerd in de L-aula. Het is 
alweer de 13e editie van dit festijn dat georganiseerd 
wordt door enthousiaste leerlingen onder begeleiding 
van diverse docenten en medewerkers van de ICT. 
Geheel aansluitend bij de belevingswereld van onze 
doelgroep worden van 17:00 uur tot middernacht 
online games gespeeld tegen een ‘vijand’ die in 
diezelfde aula zit. Verder zal er een mysterietoernooi 
plaatsvinden waarvoor je je in teams van 3 kan 
inschrijven. De game blijft nog even een geheim! 
Er is ruimte voor 45 deelnemers, dus ben er snel bij! 
De inschrijving wordt geopend na de herfstvakantie 
via lanparty.lcl.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden 
en voor de pizza’s wordt gezorgd!

Debatgroep Jongerenlagerhuis
Op school hebben we al bijna 20 jaar een debatclub. 
Die begint jaarlijks met bijeenkomsten na de herfst-
vakantie tot aan de scholierendebatwedstrijd “Op weg 
naar het Lagerhuis” die dit jaar op 24 februari 
gehouden wordt in het Provinciehuis in Den Bosch.
In wekelijkse bijeenkomsten oefenen we met stellingen 



om ons voor te bereiden op die wedstrijd. Je leert 
jezelf presenteren en de ander te overtuigen. Dat 
doe je niet alleen met de inhoud, maar ook met 
debattrucs en humor. 

De debatclub is er ook voor de gezelligheid; het zijn 
geen lessen. Er wordt veel van de zelfwerkzaamheid 
van de leden gevraagd. In onderling overleg gaan 
we bekijken welke oefendag ons het beste uitkomt.
Ben jij niet op je mondje gevallen of wil je wat leren 
op dit gebied, (omdat je bijv. rechten gaat studeren) 
meld je dan uiterlijk 3 november aan bij mw. Brouwers 
(Brouwers.l@lcl.nl)

Webinars voor ouders en studiekiezers hbo 
of universiteit via www.studiekeuzekind.nl
Het komend half jaar geeft mw. Miltenburg van 
de Wageningen Universiteit samen met studenten 
webinars over studiekeuze, studeren, het leenstelsel 
en een tussenjaar. Twee studenten vertellen over hun 
eigen ervaringen aan de hand van een thema. De 
eerste drie thema’s liggen al vast.

De webinars zijn bedoeld voor ouders met een kind 
in de bovenbouw havo/vwo en de leerlingen zelf 
zijn natuurlijk ook welkom. De webinars gaan niet 
over een bepaalde opleiding of een bepaalde 
hogeschool of universiteit. Het gaat breed over een 
studie kiezen en studeren in het hoger onderwijs. De 
webinars duren van 19:30 tot 20.30 uur. Er is volop 
gelegenheid voor het stellen van vragen.

19 oktober 2021: Aanmelden 
Meer informatie: Studeren is (ook) groeien als mens

17 november 2021: Aanmelden 
Meer informatie: Je interesses ontdekken

14 december 2021: Aanmelden 
Meer informatie: Studeren met een belemmering

Ook na 1 januari zijn nog 3 webinars gepland. Die 
zullen we aankondigen in een volgende nieuwsbrief.

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/
https://channel.royalcast.com/wur/#!/wur/20211214_1
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studeren-is-ook-groeien-als-mens-webinar/
https://channel.royalcast.com/wur/#!/wur/20211214_1
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/je-interesses-ontdekken-bij-studiekeuze-webinar/
https://channel.royalcast.com/wur/#!/wur/20211214_1

