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Questprojecten
Het hele schooljaar door zijn er voor de onderbouw 
projecten in het kader van Quest: de leerlingen 
werken samen om een uitdagende, vakoverschrij-
dende opdracht te vervullen. Het eindresultaat 
wordt gepresenteerd tijdens de Questavonden. 
In oktober waren 3e klassers aan het werk met het 
project Are you DEF? Ze maakten een hoorspel dat 
professioneel werd opgenomen in een studio in 
Tilburg.

In december presenteerde klas 2 “And action!”. 
De opdracht was om nieuwe werknemers te 
werven middels een pitch en een film voor een 
bestaand bedrijf.

In januari gaat klas 1 in het kader van het project 
“Thuis van de Toekomst” een uitvinding bedenken 
voor in huis. Tijdens de presentatieavond gaan ze 
het publiek overtuigen van de zinvolheid van hun 
uitvinding met een stopmotionfilmpje. 

Klas 2 start in week 3 met “Incredible Machine”. Zij 
bouwen met de hele klas een kettingreactie die zo 
lang mogelijk voortduurt. 

Questprojecten stimuleren de leerlingen tot cre-
atief denken en samenwerking en zijn vooral ook 
leuk!

Conferentie Independent learning
24 november vertrokken 2 docenten (dhr. Hamoen 
en dhr. Verkuil) met 4 eindexamenkandidaten naar 
Madrid voor een conferentie van ECNAIS, een 
Europees samenwerkingsverband van particuliere 
scholen. Het thema van de conferentie was 
‘Independent learning in a digital world’. 
Kort gezegd: hoe ICT individuele leerwegen bij 
leerlingen kan ondersteunen en hoe leerlingen, 
docenten en scholen daarmee om zouden 
kunnen gaan.

Er waren schoolleiders, docenten en leerlingen uit 
diverse landen, waaronder Polen, Tsjechië, IJsland, 
Spanje, Portugal, Groot Brittannië en Finland. De 
vertegenwoordigers van onze school waren Ilayda 
Büyükçetin uit havo 5 en Roxy Putman, Maurits de 

Lint en Sjoerd Talitsch uit v6. Behalve de conferen-
tie hebben zij ook een Spaanse school bezocht, 
die wel zeer goed geoutilleerd was op ICT-gebied, 
maar ook op het gebied van beveiliging, wat onze 
leerlingen verbaasde. De leerlingen en docenten 
hebben de conferentie en de contacten met 
leerlingen en docenten uit andere landen als zeer 
waardevol ervaren.

FLL/FTC
Dinsdag 3 december speelden drie van onze First 
Lego League-teams in een schoolfinale. De jury 
heeft twee van onze teams geselecteerd om deel 
te nemen aan de regiofinale op 7 december in 
Dynamo. Hieraan deden 28 teams mee uit de 
regio. Beide LCL-teams hebben goede prestaties 
neergezet en ook veel plezier gehad samen. Het 
tweedeklasteam eindigde met de robotwedstrijden 
op een 9e plaats met een topscore van 220 
punten! Het brugklasteam eindigde met 265 
punten zelfs op een 3e plaats!

Diezelfde dag speelde het First Tech Challenge-
team ‘Casimir-Tech’ in Veghel op het Zwijssen 
College de laatste league-meet voor het NK. Zij 
werden 3e en staan landelijk nu op een 5e plaats. 
Zij gaan door naar het NK op 8 februari in Breda.
We houden u op de hoogte in een volgende 
Nieuwsbrief!

Sinterklaasviering
In plaats van de jaarlijkse ‘Jaarsluiting’ bezochten 
de leerlingen van alle jaarlagen op 5 december 
de “Sinterklaasshow”. De leerlingen werden 
geconfronteerd met de alledaagse perikelen die 
het Sinterklaasjournaal beheersen: komt de Sint 
wel aan en zijn de pakjes er wel? En natuurlijk de 
prangende vraag wat de kleur van de pieten 
moet zijn. In een hilarische vertelling bleek Sint van 
zijn komst naar het LCL af te zien en waren alle 
roetveegpieten kwaad weggelopen omdat een 
écht zwarte piet geen piet mocht zijn. Het sinter-
klaascomité, onder voorzitterschap van Bertus, 
maakte alles alleen maar erger. Maar kinder-
vertellingen lopen meestal goed af: de échte 
Sinterklaas kwam uit Turkije en zou voortaan de 
honneurs waarnemen.



Zo’n dertig leerlingen hebben de voorstelling 
mogelijk gemaakt: acteurs, grime, rekwisieten en 
techniek. De vele enthousiaste reacties maakten 
het voor iedereen de moeite waard. Dank aan 
meneer De Poorter (producent, scriptschrijver en 
regisseur) en aan alle leerlingen die meegewerkt 
hebben!

LCL-XL
Vorig schooljaar zijn we gestart met LCL-XL. Dit is de 
verzamelnaam voor extra modules die we naast 
het huidige curriculum gaan aanbieden aan 
leerlingen die op zoek zijn naar extra uitdaging.
Dit jaar bieden we twee modules aan in de brug-
klas: een module programmeren en een module 
drama. Deze modules vinden plaats tijdens en na 
het reguliere lesprogramma.

Aanmelden kan tot en met vrijdag 20 december 
via mijn.lcl.nl door het formulier in te vullen onder 
het kopje ouders. We hopen op veel enthousiaste 
aanmeldingen! 

Ook in de 2e klas zijn ze inmiddels van start 
gegaan met de tweede module programmeren.

Schoolschaaktoernooi
Het grootste schaaktoernooi van Nederland ‘Tata 
Steel Chess Tournament’ vindt traditioneel plaats 
in Wijk aan Zee, maar zal voor één dag met de 
schaakwereldtop neerstrijken in Eindhoven op 
donderdag 16 januari 2020. Brainport Eindhoven, 
gemeente Eindhoven, PSV en de KNSB hebben 
deze speciale ronde naar Eindhoven gehaald en 
organiseren twee bijzondere schaaktoernooien. 
Een daarvan is het Nederlands en Brainport 
Kampioenschap Schaken voor Voortgezet Onder-
wijs op donderdag 16 januari in het PSV stadion. 
Alle middelbare scholieren hebben zich hiervoor 
kunnen kwalificeren in november en december. 
Vrijdag 6 december hebben zeven leerlingen uit 
klas 1 en 2 van het Lorentz Casimir Lyceum gepro-
beerd zich te kwalificeren. Mocht het niet lukken 
voor het NK dan kunnen ze meedoen met de 
categorie voor regio Brainport Eindhoven. In de 
Nieuwsbrief van januari leest u hoe strijd verder is 
verlopen.

Silent disco
Donderdag 9 januari is ons jaarlijkse schoolfeest 
dat georganiseerd wordt door het LCLV  in Dynamo 
aan het Catharinaplein. 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 aan de 
deur steekproefsgewijs worden gecontroleerd op 
alcoholgebruik. Om 22:00 uur worden de deuren 
gesloten.

Dit jaar is er een ‘Silent Disco” met drie verschil-
lende dj’s. Iedereen krijgt bij binnenkomst een 
koptelefoon met drie verschillende kanalen (rood, 
groen en blauw) en elk kanaal heeft een andere 
muziekstijl. En dan is het swingen geblazen, wat 
leidt tot een absurdistisch theater. Kaarten voor dit 
theater zijn nog voor €5,- te koop tijdens de pauze 
op dinsdag 7 januari. Aan de deur kosten de toe-
gangskaarten €6,-.

Tijdens het feest wordt ook de samenstelling van 
het nieuwe LCLV-bestuur bekendgemaakt. De 
verkiezingen waren in december. Het leerlingen-
bestuur 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 alvast 
veel succes het komende jaar! Uiteraard zijn de 
leerlingen vrijdag 10 januari de eerste twee uur vrij.

We wensen alle betrokkenen bij onze school alvast 
heel gezellige feestdagen en een vreugdevol 
2020.

25 januari is onze open dag!


