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Hersengymnastiek! 
Op maandag 3 december volgde een groep van de best 
presterende bètaleerlingen een cursus BrainSport 
Natuurkunde bij dhr. Verkuil. Onderwerp was de algemene 
relativiteitstheorie (ART) van Einstein. Die theorie gaat over 
de gekromde ruimte en het effect daarvan op licht en tijd. In 
de buurt van een zwaar object (aarde, zon etc.) loopt de tijd 
voor ons langzamer dan wanneer je ver verwijderd bent van 
deze hemellichamen. (GPS-systemen moeten daar ook 
rekening mee houden om een correcte plaatsbepaling te 
kunnen maken). Evenzo zal licht afkomstig van sterren zich 
in rechte banen door de 4e dimensie bewegen. Echter, die 
dimensie is voor ons een gekromde ruimte en daarom zien 
we sterren en andere astrofysische verschijnselen anders. 
Kortom, natuurkundige wetten werden op losse schroeven 
gezet, Newton vocht met Einstein en er bleken meer 
dimensies te bestaan dan men had vermoed. De leerlingen 
hadden veel vragen en moesten concluderen: alles is relatief! 

 
Exchange Global Exploration 
Zoals u in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, 
ondernemen wij ook dit jaar weer een Xplorereis met een 
groep leerlingen. We gaan in juli 3 weken naar Indonesië met 
23 vierdeklassers en 1 vijfdeklasser. 
Dit jaar komen er uit de partnerlanden ook leerlingen en hun 
begeleiders naar Nederland: de Exchange. Deze groep 
logeert drie nachten bij onze leerlingen/begeleiders. Het 
grootste deel van de groep komt uit Indonesië en wij zullen 
hen in juli in hun eigen land ook weer ontmoeten. 
Op vrijdag 11 januari 2019 zullen wij een dertigtal leerlingen 
van ongeveer 16 jaar en hun begeleiders/docenten uit 
Indonesië, Nepal, Zuid-Afrika en India op onze school 
ontvangen. 
We hopen onze gasten net zo’n hartelijk welkom te kunnen 
bereiden als wij in India, Nepal, Tanzania en Peru ervaren 
hebben. 

 
Telefoontassen 
Zoals u wellicht weet, geldt binnen school de afspraak dat 
telefoons in de ‘telefoontassen’ gaan die in elk lokaal zijn 
opgehangen. U kunt dus tijdens lesuren niet communiceren 
met uw zoon/dochter. Bij dringende zaken kunt u natuurlijk 
contact opnemen met school en kan de conciërge altijd uw 
kind uit de les halen. We hopen dat deze afspraak ertoe leidt 
dat de leerlingen zich beter kunnen concentreren op de 
lessen. Er kunnen door de docent uitzonderingen gemaakt 
worden omdat de telefoon tijdens een les gebruikt moet 
worden. Los daarvan: je bent er pas met je telefoon in de tas! 
 

LCL-XL 
In januari wordt een begin gemaakt met LCL-XL. Dit is een 
programma van nieuwe keuzemogelijkheden dat we gaan 
aanbieden in de onderbouw, naast het standaard lesaanbod. 
LCL-XL is bedoeld voor leerlingen van havo en vwo die wat 
extra tijd en capaciteit over hebben. Met LCL-XL kunnen zij 
een extra curriculum op maat en interesse samenstellen. In 
januari wordt gestart met een module programmeren voor de 
brugklas. We starten met een groep van maximaal 26  

 
leerlingen. De lessen vallen deels binnen het reguliere 
lesrooster en deels erbuiten. De module programmeren 
wordt zowel praktisch als theoretisch ingericht en door 
eigen docenten begeleid. 
Leerlingen die gaan deelnemen aan BrainSport Junior 
krijgen binnen dat programma ook programmeren 
aangeboden. Zij hoeven zich dus niet in te schrijven voor 
LCL-XL. 
In de toekomst zal het extra aanbod uitgebreid worden 
met andere modules. We houden u op de hoogte. 

 
Imagine your future 
Stel je voor, je leeft in het jaar 2080. De stad, zoals je die 
in het begin van de 21e eeuw kende, bestaat niet meer. 
Hoe leven we met elkaar? Hoe ziet ons vervoer eruit? Hoe 
gaan we om met de ruimte, water en ons milieu? Er zijn 
nieuwe uitdagingen in de toekomststad Artcadia, en 
leerlingen bedenken de oplossingen! 
‘Artcadia, Imagine your future’ is een landelijke techniek- 
en kunstwedstrijd. Leerlingen werken aan een creatieve 
oplossing die antwoord geeft op een vraagstuk uit een 
stad in het jaar 2080. Dit doen ze onder begeleiding van 
mw. Barnier. Leerlingen gaan in de lessen aan de slag 
met brainstormen, researchen en het bedenken van 
oplossingen. Het eindresultaat is een werkstuk in de vorm 
van een maquette, een schilderij of een ander (digitaal) 
kunstwerk met een inhoudelijke onderbouwing. 
Een professionele vakjury selecteert elf finalisten, de 
publieksjury selecteert via de website Artcadia.nl de 
twaalfde finalist. Deze twaalf groepen presenteren hun 
idee op de finaledag aan de vakjury. Deze juryleden 
kiezen het meest creatieve, originele, technische en best 
gepresenteerde project. 
De bedenkers van het winnende project maken een 
onvergetelijke reis naar een project waar ARCADIS bij 
betrokken is. 
Alle tweede klassen hebben meegedaan aan deze 
wedstrijd en in december kan er gestemd worden op het 
favoriete project. Begin januari wordt duidelijk of we naar 
de finale mogen. Onze school wist zich al tweemaal 
eerder te kwalificeren. 
Stemmen kan op: www.artcadia.nl 

 
Schoolfeest en LCLV 
Donderdagavond 20 december is er een groot schoolfeest 
in Dynamo. Het thema is “Thursday Night Fever”, disco 
dus. Speciale gast deze avond is DJ Jack Shirak. Het 
feest begint om 20:00 uur en eindigt voor de onderbouw 
om 23:00 uur en voor de bovenbouw om 24:00 uur. 
Uiteraard is het feest alcoholvrij.  
Er zal donderdag aan de deur steekproefsgewijs worden 
gecontroleerd op alcoholgebruik. 
Vrijdag hebben de leerlingen de eerste twee uur vrij. 
Tijdens het feest wordt de nieuwe samenstelling van het 
LCLV-bestuur  bekendgemaakt.  Het LCLV gaat bestaan 
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uit 8 leden: één senior lid uit het huidige LCLV,  drie leden 
gekozen door de leerlingen, Eén lid gekozen door docenten 
en drie leden die naar voren kwamen uit de 
sollicitatieprocedure. 
Het leerlingenbestuur vertegenwoordigt de school bij officiële 
gelegenheden en is betrokken bij de organisatie van allerlei 
activiteiten zoals schoolfeesten, A.I. en S.I. 
We wensen het nieuwe LCLV-bestuur veel succes het 
komende jaar. 

 
Jaarsluiting 
We sluiten 2018 af op 21 december met een jaarsluiting voor 
alle jaarlagen in de aula. Dit jaar gaan er getalenteerde 
leerlingen optreden en worden de optredens gegarneerd met 
een sausje pikant cabaret. Uiteraard hopen we dat niemand 
daar aanstoot aan zal nemen. 
Wij wensen alle betrokkenen bij onze school een heel 
voorspoedig 2019! 
 

19 januari is onze open dag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


