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Infoavond gymnasium brugklas 

Donderdag 7 februari van 19:00 tot 20:30 uur is er een 
informatieavond voor ouders en leerlingen over de 
gymnasiumbrugklas. Leerlingen kunnen minilessen volgen 
in klassieke talen. Ouders worden geïnformeerd over het 
extra onderwijsaanbod voor de leerlingen die een extra 
uitdaging kunnen gebruiken, zoals olympiades, debatgroep 
en BrainSport Junior. 

 

Open Dag 

19 januari stonden de deuren van onze school wagenwijd 

open om nieuwe leerlingen en hun ouders uit te nodigen 

eens rond te kijken en een indruk op te doen van wat de 

school zoal te bieden heeft.  De open dag was nog nooit zo 

druk bezocht: we ontvingen 840 gezinnen! In één dag tijd 

was de school omgetoverd in een leerzaam kinderparadijs. 

Bij gym hingen ze bovenin een constructie van touw (wel 

gezekerd met een extra ketting natuurlijk); bij biologie waren 

rare beestjes te zien door een microscoop en werd 

gesneden in een echt hart (brr!); bij natuurkunde zat een 

volle zaal mee te doen met Kahoot (en ook de ouders 

voorspelden niet altijd wat die ballon nu zou gaan doen) en 

bij Engels werd een compleet theater opgevoerd. 

Bezoekers werden uitgenodigd zelf Sherlock Holmes te 

spelen en op zoek te gaan naar verborgen sleutels in de 

school. In de aula waren optredens te beluisteren van o.a. 

de musicalgroep. En tussen dat alles door wiegde er een 

grote oranje eekhoorn door de gangen: onze mascotte 

‘Loca’. De kinderen vonden het prachtig! Maar wie daar nu 

in zat?  

 

Global Exploration: hoog bezoek! 

Zoals u in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, 
ontvingen we in januari in het kader van interculturele 
uitwisseling docenten en leerlingen uit partnerlanden. In het 
verleden hebben leerlingen van onze school reizen 
gemaakt naar Nepal, India, Peru en Tanzania. Nu kwamen 
vertegenwoordigers van de deelnemende landen bij ons op 
bezoek:  de exchange. 

Van donderdag 10 januari tot zondag 13 januari verbleven ze 
in gastgezinnen bij leerlingen en docenten van onze school.  
De school verkleurde, vreemde talen gonsden door de 
gangen. Het leek wel Schiphol: er liepen gasten uit Nepal, 
Indonesië, Papoea en Zuid-Afrika. 

Vrijdag was de interculturele dag en bezochten onze gasten 
enkele lessen.  Dan blijken niet alleen onze gewoontes een 
beetje vreemd, maar dan blijkt ook het onderwijs heel anders 
dan je in je thuisland gewend bent.  

 

 

 

 

 

In juli gaan onze leerlingen naar Indonesië. Ook zij zullen 
zich verbazen over de andere cultuur. Het is een zeer 
leerzame ervaring. 

Overigens zijn alle belevenissen van de Xploregroep te 
volgen op de Facebooksite: Xplore Lorentz Casimir 
Lyceum. 

Een quote van een gastouder: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beroepenavond 

Op woensdag 27 februari 2019 vindt de jaarlijkse 

beroepenavond voor leerlingen en ouders van de derde 

en vierde klassen plaats. Aanvang 19:00 uur. De 

leerlingen zullen met een brief geïnformeerd worden.  

Studenten én beroepsbeoefenaars uit diverse disciplines 

vertellen over hun studie en beroep. Leerlingen kunnen 

zich voor drie presentaties inschrijven. U bent als 

ouder/verzorger natuurlijk ook van harte welkom! 

Noteert u de datum alvast in uw agenda? 

  
Jong sciencetalent haalt brons in Gaborone 

Van 2 t/m 11 december vond de 15e International 

Science Olympiad (IJSO) plaats in Gaborone, Botswana. 

De IJSO is een organisatie die jonge leerlingen stimuleert 

voor science en technologie. Dit jaar gingen 250 

leerlingen uit 44 landen de strijd met elkaar aan. 

Het Nederlandse team, waaronder Jochem van den 

Broek van ons LCL, heeft een mooi resultaat neergezet 

in het internationale wedstrijdveld dat met name door de 

Aziatische landen werd gedomineerd. De Nederlandse 

delegatie bestond uit 6 leerlingen. 3 daarvan, waaronder 

Jochem, behaalden een bronzen medaille. 

Inmiddels zijn 14- en 15-jarige havo- en vwo-leerlingen 

uitgenodigd voor de volgende editie van de IJSO. De 

voorrondes vinden van 25 maart t/m 5 april plaats op 

school. De nationale eindronde wordt op 21 juni 

gehouden op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

In december 2019 treedt Qatar op als gastland voor de 

16e IJSO. 

 

 
 
 

januari 2019 

Je bent gek als je geen gastgezin wilt zijn! 
Het is intensief, gastgezin zijn, maar bovenal leuk 
en leerzaam. Het is een belevenis voor iedereen! 
Het is van elkaar leren zonder het bekijken van een 
documentaire, zonder het lezen van een boek, 
leren zonder in de schoolbanken te zitten. Met 
elkaar eten, het dak delen voor een paar nachten, 
je huis open stellen, je gebruiken en gewoontes 
delen en vergelijken met andere culturen is altijd 
bijzonder, het verbindt. Als ervaren gastgezin zijn 
wij ook deze keer weer onder de indruk van de 
impact die het op ons en de gasten heeft gehad.    
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Musical Hairspray! 

Op zondag 3 februari aanstaande gaat onze schoolmusical 
HAIRSPRAY in première. Deze vrolijke voorstelling speelt 
zich af het America van begin jaren zestig waar de 
rassenscheiding nog aan de orde van de dag is. Met haar 
innemende persoonlijkheid weet Tracy Turnblad te zorgen 
voor integratie bij de populaire Corny Collins Show en steelt 
ze het hart van tieneridool Link Larkin. In de hoofdrollen 
spelen o.a. Lidewy Baltussen, Els Elshof, Jan de Vries, 
Bertus de Liefde, Memouna Sisi en dhr. Jip de Poorter. We 
nodigen iedereen uit om naar deze geweldige show vol zang, 
dans en humor te komen kijken! 
De uitvoeringen vinden plaats op: 
zondag 3 februari 14.30 uur 
maandag 4 februari 19.30 uur 
dinsdag 5 februari 19.30 uur 
woensdag 6 februari 15.30 uur 
kaartjes kunt u reserveren op: musical@lcl.nl 
 
Lisanne Weijmans, Sophie de Ruijter, Timo van Verseveld 

 

Brainsport Junior 

In week 2 begonnen de lessen van Brainsport Junior in de 

brugklas. In september hebben alle gymnasiumleerlingen 

de IST (Intelligentie Structuurtest) gemaakt. Onlangs zijn de  

testuitslagen nabesproken; hieruit zijn 19 leerlingen 

geselecteerd die  uitgenodigd zijn om deel te nemen. Vanaf 

week 2 tot aan de meivakantie volgen de  leerlingen tijdens 

reguliere lessen 1 of 2 uur in de week een uitdagend 

programma. De  lessen van klas 2 en 3 duren ook tot de 

meivakantie. 
 

First Lego League/ First Tech Challenge 

Lego-robots namen op zaterdag 1 december het pand van 

Dynamo over. Ze behoorden toe aan de 32 teams met 

techneuten en onderzoekers die meedoen aan de 

Eindhovense regiofinale van de First Lego League. Jeugd 

van 9 tot 15 jaar mag meedoen aan de wedstrijd. Ze bouwen 

en programmeren robots, die tijdens drie wedstrijden 

verschillende missies moeten volbrengen.  

Onze school heeft twee zeer succesvolle First Lego League-

teams, een brugklasteam en een 2e en 3e klas-team. Dat 

laatste team won 1 december de core values  award voor de 

samenwerking binnen het team. 

Dit jaar is een team een leeftijdscategorie hoger gegaan 

naar de First Tech Challenge. Dit team ging vorig jaar naar 

Nepal om deel te nemen aan de internationale wedstrijd.  

Ze staan nu op de 4e plaats van Nederland. Hiermee hebben 

ze zich gekwalificeerd voor de FTC Netherlands League 

Championship op 9 februari in Den Haag. Op de 

wedstrijddag van 12 januari behaalde het LCL-team de 

eerste plaats. 

In Den Haag staat het team een drukke dag te wachten: 

robotkeuringen, 5 wedstrijden, een presentatie en dat 

allemaal in het Engels! 

Bovendien zijn ze gekwalificeerd om deel te nemen aan de 

FTC Spanish Open op 5 en 6 april in Barcelona. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Questprojecten in januari 

In week 3 zijn de brugklassers begonnen aan hun tweede 

Questproject: Thuis van de toekomst. Voorafgaand aan 

dit project hebben ze (thuis) een Meervoudige 

Intelligentietest op de computer ingevuld. De mentor 

heeft de uitslagen van die test gebruikt om bij het maken 

van de groepjes  zo veel mogelijk verschillende talenten 

bij elkaar te voegen . Daarna hebben de leerlingen een 

Pinterest-account aangemaakt om op Pinterest plaatjes 

te zoeken voor het project. 

In dit project gaan ze aan de slag met innovaties in hun 

huis van de toekomst. Zij gaan zelf bedenken hoe hun 

huis er in de toekomst uit zal kunnen zien. Ze zullen dus 

creatief en vernieuwend bezig zijn. Vervolgens gaan ze 

een scène schrijven, die zich in hun huis zal  afspelen. 

Op de presentatieavond zullen zij de scène voor het 

publiek spelen. Tijdens de workshop ‘Toneel’ krijgen ze 

van een echte regisseur adviezen hoe ze hun scène het 

beste voor het voetlicht kunnen brengen. Het decor voor 

het toneelstukje dat ze die avond gebruiken, maken ze 

tijdens de 3-designlessen. 

Ook deze keer zijn de leerlingen enthousiast met het 

project gestart!  

De presentatieavonden zijn op maandag 25 (B1c,b,f), 

dinsdag 26 (B1e,h) en donderdag 28 (B1 a,d,g) februari.  

Marian van den Elshout en Marlies de Groot                                                                                                                      

coördinatoren Quest brugklas 

 

Januari: Olympiademaand! 

In januari zijn er Olympiades voor diverse vakken: 

Woensdag 23 januari aardrijkskunde (5 en 6 vwo) 

Vrijdag 25 januari biologie (5 en 6 vwo) 

Woensdag 30 januari natuurkunde (5 en 6 vwo) 

Donderdag 31 januari wiskunde (90 leerlingen klas 1 t/m 

5) 

De olympiades kunnen gepaard gaan met lesuitval. 

We wensen alle leerlingen veel succes! In de volgende 

Nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de 

resultaten. 

 

Op weg naar het Lagerhuis 

Onze debatgroep gaat ons 22 februari 

vertegenwoordigen bij de provinciale voorrondes van 

Vara’s scholierendebatwedstrijd “Op weg naar het 

Lagerhuis” in het provinciehuis Den Bosch. 
 

Artistieke Interlyceale 

De A.I. komt er weer aan! Leerlingen kunnen zich tot 15 

februari inschrijven voor de diverse onderdelen, 

waaronder dans, toneel, film en video, opstel, poëzie, 

muziek, beeldende kunsten, eloquentia en cabaret.  

In de volgende Nieuwsbrief leest u meer over de 

voorbereidingen. De A.I. is dit jaar op 29 maart. 
 

 


