VEEL
GROEN
EN LICHT
Lorentz Casimir Lyceum

Belangrijke data
Infoavond
Donderdag 1 november 2018
19.00 - 20.30 uur
Minilessen
Woensdag 21 november 2018
14.00 - 16.00 uur
Inschrijven via website
Open dag
Zaterdag 19 januari 2019
11.00 - 15.00 uur
Minilessen
Woensdag 13 februari 2019
14.00 - 16.00 uur
Inschrijven via website
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de leukste school voor slimme kinderen
veilig, vertrouwd en gezellig: je maakt snel vrienden
elk jaar twee activiteitenweken
brugklassers hebben hun eigen pauzeruimte
een schoolkantine waar je eten kunt kopen
iedereen heeft een eigen kluisje
gymnasium vanaf de brugklas
havobrugklassen
Cambridge Pre
uitdagende Quest-projecten
leuke lessen met aardige docenten
in de pauze kun je lekker buiten zitten
3
 gymzalen, mooie (kunstgras) sportvelden, klimwand
en mountainbikeparcours
g
 oede begeleiding en ondersteuning, ook als het eens
wat minder gaat
gratis wifi
brugklaskamp
niet te groot en niet te klein: precies goed!

ONTDEK
HOE LEUK
HET IS
OM SLIM
TE ZIJN!

Aanmelding

Funtastica sport- en speldag
Zondag 8 september 2019
11.00 - 14.00 uur

Maandag 11 maart 2019
15.00 - 16.30 / 18.30 - 20.30 uur
Dinsdag 12 maart 2019
15.00 - 16.30 / 18.30 - 20.30 uur

LORENTZ CASIMIR LYCEUM
Celebeslaan 10 - 20
5641 AG Eindhoven
Tel. 040 - 2909420

Woensdag 13 maart 2019
15.00 - 16.30 uur

www.lcl.nl

BYE BASISSCHOOL,

HALLO
LCL!

NIET GROOT,
MAAR WEL
GEZELLIG,
ER ZIJN
LEUKE CLUBS

Al snel ga je kiezen waar je na groep 8
naar toe gaat. Ben je op zoek naar
een school voor havo, atheneum of
gymnasium? Kom dan eens op onze
school kijken. Bij ons ontdek je welke
talenten je hebt en we helpen je om
ze verder te ontwikkelen. Je bent van
harte welkom op onze infoavond,
open dag en minilessen.
Als je naar onze open dag komt, kun je
ook alvast kennis maken met leerlingen
en leraren. Je ziet de mooie (kunstgras)
sportvelden en ontdekt dat we veel
meer doen dan leren alleen. Heel leuke
dingen, zoals het brugklaskamp, voetbal- en hockeytoernooien, feesten en
uitstapjes, iedere twee jaar een musical,
een schoolband en schoolorkest.

Op onze school zit je niet alleen met je neus in de boeken. Je maakt ook
kennis met de wereld om je heen en je gaat op ontdekkingsreis langs de
verschillende vakken. Dat noemen we Quest. We leren je op een andere
manier naar dingen te kijken. Zo kun je je creativiteit nog meer ontwikkelen
en ben je nog beter voorbereid op de toekomst. Je leert vraagstukken
oplossen met originele ideeën. Je leert samen te werken, te plannen, initiatieven te nemen en te presenteren. Quest prikkelt je fantasie en je interesses,
het maakt je zelfstandig en leert je verantwoordelijkheid te nemen. Tijdens
zo’n uitdagend Quest-project bedenk je samen met anderen bijvoorbeeld
een eigen tijdschrift, een flitsend nieuw televisieprogramma of een groene
reis. Met je groepje overleg je, plan je en presenteer je. Dit alles om het
project tot een groot succes te maken.Nieuwsgierig geworden? Kom naar
de open dag en infoavond om zelf te ervaren wat Quest is.

SPONTANE
SFEER

UITDAGEND,
CREATIEF EN
SPANNEND!

CAMBRIDGE PRE
Nu al leren voor een
buitenlands avontuur!

JE EIGEN
PAUZERUIMTE IS
HEEL FIJN

Droom je van een baan of een studie in het buitenland? Dan is
het natuurlijk belangrijk dat je goed Engels spreekt en begrijpt.
Daarom doe je bij ons Cambridge Pre!

Wat maakt Cambridge Pre
zo speciaal en leuk?
•
•
•
•
•

Al vanaf de eerste les ga je veel Engels spreken en lezen.
E
 nthousiaste docenten waarmee je 4 uur per week samenwerkt.
W
 e kijken Youtube-filmpjes en muziekvideo’s.
W
 e gaan aan de slag met songteksten, boeken en gedichten.
Kortom, een uitdagend en afwisselend programma!

Aan het eind van de tweede klas kunnen de echte pro’s verder
met Cambridge Pro.

JE ZIT HIER
TENMINSTE NIET
DE HELE TIJD
OP JE STOEL

