
NIEUWSBRIEF
SEPTEMBER 2021

Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van het schooljaar. 
In de Nieuwsbrief houden we ouders en andere 
lezers op de hoogte van gebeurtenissen, successen, 
wetenswaardigheden en alle mooie dingen die in 
en rond school gebeuren. We herinneren u aan
belangrijke activiteiten en blikken terug op wat 
geweest is. De Nieuwsbrief komt eens per maand uit, 
rond de 25e. We hopen dat u de Nieuwsbrief met 
plezier leest en wensen alle betrokkenen een 
vruchtbaar en fijn nieuw schooljaar toe. 

Kennismakingsactiviteiten

Funtastica!
Op zondag 12 september organiseerde de school 
weer “Funtastica”, een gezellige sportieve dag 
waarop we leerlingen uit groep 7 en 8 uitnodigen om 
kennis te komen maken met de school. Daarnaast is 
het ook het moment waarop brugklasleerlingen hun 
ouders én broertjes en/of zusjes hun nieuwe school 
kunnen laten zien.

Er was van alles te doen: trampoline, sumoworstelen 
in dikke pakken, mikado in het groot, volleyballen, 
levend tafelvoetbal en nog veel meer. Leerlingen van 
havo 5 met BSM in hun vakkenpakket assisteerden en 
deden zo waardevolle praktijkervaring op. Na afloop 
kon men uitrusten met een ijsje op het terras. Het 
bleef gelukkig goed weer en aan het eind van de 
dag stond de teller op bijna 200 bezoekers.

Brugklaskamp
Van 15 t/m 17 september gingen de brugklassen op 
brugklaskamp. Gelukkig was er iets meer mogelijk 
dan vorig jaar, toen er i.v.m. corona alleen maar 
dagactiviteiten waren. Met bussen vertrokken de 
brugklassers in de regen naar hun locaties, maar al 
snel knapte het weer gelukkig op. 

Het hoofddoel van de reis is natuurlijk om elkaar 
beter te leren kennen. Daarom wordt er niet alleen 
gezamenlijk gegeten, maar worden er vooral ook 
veel kennismakingsspellen gedaan. Per klas gaat de 
mentor, een collega-docent en 2 mini-mentoren mee. 
Vrijdag keerde iedereen weer gezond en wel terug 
op de Celebeslaan. De meeste leerlingen hebben 
van de dagen genoten én ze weten nu beter bij wie 
ze in de klas zitten.

4e klassen naar Aqua-Best
Traditiegetrouw gaat 4 havo in het begin van het 
schooljaar voor kennismakingsactiviteiten naar Aqua-
Best. Dit jaar waren ook de 4 vwo’ers uitgenodigd. 
Zij beten het spits af op donderdag 16 september. 
Zij deden mee aan een stoer survivalprogramma, 
waarin ze in wisselende groepen moeten samen-
werken. Ze leer je elkaar beter kennen en vertrouwen.
Het teambuildingsprogramma werd op vrijdag 
herhaald voor havo 4.

Informatieavonden voor ouders
Vanaf begin september vinden traditiegetrouw de 
informatieavonden voor ouders plaats, dit jaar in 
een andere vorm dan gebruikelijk vanwege de 
geldende coronamaatregelen. Zo is er geen plenaire 
bijeenkomst in de aula met de betreffende jaarlaag-
coördinator, maar komen de ouders in grotere 
ruimten bijeen om kennis te maken met de mentor. 
Per jaarlaag worden voor ouders en leerlingen 
schoolzaken besproken die het komend jaar van 
belang zijn. De meeste ouders hebben de avonden 
bezocht en we hopen dat die als zinvol en informa-
tief werden ervaren.

Lorentz Casimir Lyceum ontvangt Erlenmeyer
Op het Lorentz Casimir Lyceum prijkt komend jaar de 
Erlenmeyer, een onderscheiding van de Nationale 
Scheikundeolympiade. Een erlenmeyer is een fles 
met brede bodem die taps toeloopt en waarin je 
zonder knoeien gevaarlijke chemische stofjes kunt 
mengen en schudden. Menigeen kent hem van de 
scheikundelessen op de middelbare school.

Maar de Erlenmeyer (met hoofdletter) is ook een 
wisselbeker voor de beste leerling van Nederland bij 
de Nationale Scheikundeolympiade. Dat was dit jaar 
met afstand Jochem van den Broek, vorig jaar leer-
ling uit vwo-6. Aan hem dankt de school de trofee 
die met trots een jaar lang geëtaleerd mag worden. 

Jochem was daarna met de drie andere best preste-
renden uitgenodigd voor de Internationale Chemie-
olympiade om Nederland te vertegenwoordigen. 
Die werd afgelopen zomer gehouden vanuit Japan. 
Jochem won brons! De derde van de wereld! Zilver 
en goud gingen naar China. We zijn trots op Jochem 
en op scheikundedocent meneer Groeneveld.



Helaas geen reizen voor 5e en 6e klassen
Afgelopen maand heeft de directie zich gebogen 
over de (on-)mogelijkheden om de geplande reizen 
in oktober voor bovengenoemde klassen door te 
laten gaan. Na lang wikken en wegen hebben we – 
zeker ook na het negatieve advies van de VO-raad 
en het feit dat dubbelgevaccineerden nog steeds 
corona kunnen krijgen en daar goed ziek van kunnen 
worden – besloten genoemde reizen niet door te 
laten gaan. Deze beslissing is zuur, voor alle inzet en 
werk van collega’s, voor de leerlingen (omdat reizen 
en excursies vaak het hoogtepunt in hun school-
loopbaan vormen) en voor de school als geheel. We 
gaan dan ook zeker bekijken of we voor deze klassen 
in het voorjaar nog iets kunnen organiseren. Maar 
voor nu is het even niet anders. Helaas, we hadden 
het heel graag anders gezien!

Sportinterlyceale
Vrijdag 1 oktober vindt de jaarlijkse sportinterlyceale 
plaats op het Kennemer Lyceum. Het mag weer! 
De sportinterlyceale is een sporttoernooi dat wordt 
gehouden tussen de vier oudste lycea op algemene 
grondslag en kent een traditie van bijna 40 jaar.
Tijdens dit sportieve toernooi worden teamsporten 
gespeeld als basketbal, volleybal en hockey, maar 
ook individuele sporten als verspringen, speerwerpen, 
hoogspringen en kogelstoten, waarbij geregeld 
records worden verbroken.

De laatste 4 keer heeft het LCL de beker mee naar 
huis mogen nemen en we hopen natuurlijk dat de 
beker ook dit jaar weer naar Eindhoven gaat. 
Leerlingen zijn al weken aan het trainen om de beste 
prestaties te gaan leveren bij dit treffen. We wensen 
iedereen heel veel succes!

Beschreven/beschadigde boeken
Heeft uw zoon/dochter boeken van Iddink of school 
ontvangen die beschreven of beschadigd zijn, 
onderneem dan zo snel mogelijk actie. 

Betreft het boeken van Iddink dan moet u contact 
opnemen met Iddink (alle contactmogelijkheden 
staan op www.iddink.nl ). 

Betreft het boeken die uw zoon/dochter in de les 
heeft gekregen, dan kan hij/zij met het boek in de 
pauze naar de administratie in het L-gebouw gaan. 




