
NIEUWSBRIEF
APRIL 2019

Nogmaals: de schoolmail
In de vorige Nieuwsbrief maakten we u erop attent 
hoe vervelend het kan zijn voor ons en voor de 
leerlingen dat de schoolmail niet gelezen wordt. 
We willen iedereen wijzen op de simpele oplossing 
die school al langere tijd biedt: de leerling (niet 
uzelf!) moet inloggen op het portal, dan naar 
‘leerlingen’- ‘handleidingen’ en daaronder vinden 
ze ‘instellen schoolmail op je smartphone’. U zult 
ongetwijfeld begrijpen dat de ICT-afdeling niet 
de mankracht heeft om alle leerlingen te helpen 
bij de instellingen. Ook willen we erop wijzen dat 
spamfilters weleens een blokkade opwerpen als de 
schoolmail wordt doorgeschakeld naar de privé-
mail. Met behulp van de geboden handleiding 
op het portal hoeft niemand meer een belangrijk 
mailtje te missen!

Voor de 4e keer op rij de Artistieke Interlyceale 
gewonnen!
Vrijdag 29 maart vertrokken in alle vroegte 2 volle 
bussen met onze muzikanten, schrijvers, schilders, 
schakers en dammers, fotografen, cabaretiers, 
acteurs, dansers en speechers op weg naar het 
Kennemer Lyceum in Overveen om zich te meten 
met de deelnemers van de drie andere lycea. 
Het werd een fantastische dag! Geweldig om 
te zien hoe creatief de leerlingen zijn en hoe ze 
zich verbonden voelen met hun school: “Zigge, 
zagge, zigge, zagge: Eindhoven!!!!” Het Lorentz 
moest en zou de beker in Eindhoven houden. En 
dat lukte voor de vierde keer op rij en ditmaal met 
overmacht: onze school behaalde 77 punten (de 
andere drie lycea bleven steken bij een getal in 
de 50). Op 11 onderdelen hebben we gewonnen: 
solo klassiek (Julia Nefedov), solo niet klassiek (Jolie 
en Lidewij Baltussen), Muziek ensemble vrij (onze 
meidenband: Wodka Jus), dans en beweging 
ensemble, eloquentia (Lisa van der Geer en Joris 
Berbers), Cabaret (Dena), tekenen (Rosa Reekers), 
video (Bram en Laura), beeldbewerking (Yrsa de 
Louw en Floor Ransdorp), muziekproductie(Bram 
Fliervoet) en dammen (Bjorn Janssen). Het kon niet 
op! Het is onmogelijk iedereen hier te noemen, 
maar wat een artistiek talent waar we trots op 
mogen zijn! Tja, waar een bètaschool goed in is….. 
Misschien zit het wel in de combi. Alle deelnemers 
bedankt voor twee fantastische finaleavonden en 
het terugbrengen van de beker naar Eindhoven! 

Zigge, zagge, zigge, zagge… Op onze Facebook-
site vindt u filmpjes van de optredens tijdens de A.I.

Lan party
Vrijdag 29 maart vond ook de 11e editie van de 
Lan-party plaats, die twee keer per jaar georga-
niseerd wordt door enthousiaste leerlingen onder 
begeleiding van diverse docenten en medewerkers 
van de ICT. Geheel aansluitend bij de belevings-
wereld van onze doelgroep worden van 17:00 uur 
tot middernacht onlinegames gespeeld, maar nu 
tegen die vijand die daarachter aan de tafel zit! Er 
waren deze keer iets minder deelnemers en pizza’s, 
omdat er toch wat overlap was met de A.I. De strijd 
om de meest gespeelde game was een koninklijk 
gevecht tussen Apex Legends en Fornite. Spannend! 
Organisatoren bedankt!

Schoolfeest onderbouw
Vrijdag 5 april lichtte de Casimir-aula op van alle 
glow-in-the-darkbandjes, fluorescerende shirtjes, 
neon-geschminkte gezichten en armen van zo’n 
130 onderbouwleerlingen. Er werd volop gedanst 
onder aanvoering van DJ Lieke en vrijwel alle liedjes 
werden luidkeels meegezongen. Behalve een polo-
naise, ontstond er ook spontaan een dansbattle! 
Dit NEONfeest was georganiseerd door enkele 
vierdeklassers. Met de opbrengst van o.a. dit feest 
zamelen zij geld in om in juli drie weken een Xplore-
reis naar Indonesië te maken. 24 leerlingen van het 
LCL zullen op Java o.a.  werken in het Wild Life 
Rescue Center Yogyakarta. Ook zullen ze de Tara 
Foundation helpen bij het geven van informatie 
over eigen gezondheid en gezondheid van de 
leefomgeving aan basisscholen in de omgeving 
van Bogor. Voor de toekijkende personeelsleden 
was het extra leuk om te zien dat dit feest voor 
onze jongere leerlingen volledig verzorgd werd 
door de oudere leerlingen; ook muziek, geluid en 
verlichting werden vrijwel belangeloos (vanwege het 
goede doel!) verzorgd door onze eigen leerlingen. 
Wat een feest!

Biologie Olympiade
In januari hebben 74 leerlingen deelgenomen aan 
de Biologie Olympiade, 71 uit V6, maar ook 2 uit 
V5 (Lucas van Osenbruggen en Dido Curwiel, zij 
volgden een lezing op de UvA en mochten een 
zwaan ontleden) en één uit V4 (Samatha Li). In het 



scholenklassement werden we 2e van Nederland 
en 23 leerlingen behaalden een score waarmee 
ze tot de top 10% behoren van Nederland, waar-
mee ze een oorkonde verdienden. Drie leerlingen 
zijn door naar de volgende ronde: Nena Slaats, 
Rebekka Buijsse en Ruerd Kroon. Zij maakten 11 
april de tweederonde-toets op school. 
Wordt vervolgd…
Ook vond de Biologie Olympiade Junior plaats voor 
de onderbouw. Het was het eerste jaar dat havo 3 
meedeed. Ook hier zijn successen te melden: in 
het scholenklassement werd het vwo 8e van Neder-
land en het havo 5e van Nederland. Bravo havo! 
Ook hier kregen 27 leerlingen een oorkonde. Maar 
liefst 4 havoleerlingen gingen door naar de tweede 
ronde op 4 april in Almere. Hier behoorden ze he-
laas niet tot de laatste 10 winnaars, maar natuurlijk 
wél tot de beste 100 van Nederland!

Lezing Özcan Akyol
De schrijver, columnist en tv-persoonlijkheid Özcan 
Akyol (Eus) heeft woensdag 3 april onze school be-
zocht om een lezing te geven aan de 3e klassers. 
Vanwege een fout in de planning bij het manage-
ment van Eus ging de lezing het 5e uur helaas niet 
door voor nog eens vier v3-klassen. Deze werd op 
10 april ingehaald. De sectie Nederlands organi-
seert met een zekere regelmaat literaire activitei-
ten: om en om zijn er jeugdschrijvers uitgenodigd 
voor de onderbouw en literaire schrijvers voor de 
bovenbouw. Nu wilde de sectie eens een schrijver 
uitnodigen voor de middengroep: te oud voor 
jeugdboeken, maar vaak nog niet toe aan de com-
plexere literatuur. En het werd een succes. Eus ver-
telde het publiek waarom lezen zo belangrijk is en 
wat hij er zelf aan heeft gehad in zijn leven. Verder 
was de lezing, evenals zijn boeken, doorspekt met 
autobiografische elementen. De 3e klassers vonden 
het erg interessant en natuurlijk hoopt de sectie dat 
de leerlingen hierdoor tot lezen worden aangezet.

Monniken en ridders
In de brugklas zijn we momenteel bezig met het 
project Monniken en Ridders. Dit is een project 
waarbij de leerlingen zelf ‘iets’ maken dat met het 
onderwerp te maken heeft. Wat ze maken, is aan 
de leerlingen zelf. Sommige leerlingen maken een 
filmpje, andere een spel, tijdschrift, poster of ma-
quette. Er is natuurlijk wel een aantal voorwaarden 
aan verbonden. Het idee is leerlingen keuzevrijheid 
te geven waardoor ze iets maken waar ze goed 
in zijn en waar ze enthousiast van worden. Door dit 
project behandelen ze de lesstof op een andere 
manier; voor de leerlingen is de afwisseling leuk en 
er is leerrendement omdat ze heel actief en crea-
tief met de lesinhoud bezig zijn. Na de meivakantie 
presenteren de leerlingen wat ze gemaakt hebben 
in de klas. 

Alweer winst voor CasimirTech
Deze maand is CasimirTech, het robotteam 
van het LCL, naar Barcelona afgereisd voor 
een Europese FTC-wedstrijd. De FTC (First Tech 
Challenge) is een wereldwijde competitie waarbij 
teams een robot maken van metaal en zelf 
ge-3D-printe onderdelen. De wedstrijden worden 
gespeeld op een veld van 4 bij 4 meter. Vier robots 
nemen het tegelijkertijd tegen elkaar op door zo-
veel mogelijk punten te scoren met het voltooien 
van missies. CasimirTech, dat voor het eerst dit jaar 
aan de FTC-wedstrijden meedeed, schopte het in 
Barcelona tot in de finale. Uiteindelijk is het robot-
team van de 20 Europese deelnemende teams als 
tweede geëindigd. Zes super enthousiaste leerlin-
gen van dit succesvolle LCL-robotteam hebben 
zaterdag 13 april een zeer geslaagde off-season 
wedstrijd op het LCL georganiseerd. Op die dag 
hebben zowel FTC-teams als FLL (First Lego League)-
teams uit Nederland, Zwitserland en Spanje wed-
strijden gespeeld. Het was een zeer geslaagde 
dag met honderden bezoekers. Met al deze activi-
teiten heeft het LCL zich nationaal en internationaal 
weer op de kaart gezet.

Activiteitenweek
De week voorafgaand aan de meivakantie is er 
een activiteitenweek gepland. Hier een greep uit 
het programma per klassenlaag:
De brugklassers gingen maandag naar dierentuin 
Beekse Bergen en bogen zich de dagen daarna 
over Cito-testen. Enkelen doen vrijdag mee aan 
het voetbaltoernooi. De tweede klassen volgden 
Playback Like, gingen naar Xanten of deden op 
vrijdag mee aan het voetbaltoernooi. Derde 
klassers maakten talenreizen voor Frans en Duits 
en bezochten de Tweede Kamer in Den Haag.
Vierde klassers hadden de hele week de 
Cambridgereis. Voor de vijfde klassers was er de 
Lutetiareis voor de gymnasiasten en op maandag 
Intercultural Learning voor de geschiedenis- en 
aardrijkskundegroepen van 5 vwo met als thema 
“Leaving your country” over migratie, vluchtelingen 
en globalisering. Keynote speaker was drs. Ilse Smits 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zij was 
tot 2016 ambassadeur in Santiago de Chile. Verder 
kwam een aantal oud-leerlingen terug naar school 
om workshops te geven over hun interculturele en 
internationale ervaringen. De eindexamenkandida-
ten volgen de examentrainingen. Woensdag gingen 
ze de definitieve schoolexamencijfers ophalen en 
was er een feestelijke barbecue ter afsluiting.

Wij wensen iedereen een ontspannende 
meivakantie toe en wensen de eindexamen-
kandidaten heel veel succes met de komende 
examens!


