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Januari: Olympiademaand!
In januari waren er Olympiades voor diverse vakken: 
• Maandag 13 januari: Natuurkunde Olympiade
• Vrijdag 17 januari: Scheikunde Olympiade 
• Donderdag 23 januari: Aardrijkskunde Olympiade
• Vrijdag 24 januari: Biologie Olympiade 

Aan deze Olympiades deden alle vwo 6-leerlingen 
met het vak in het pakket en een aantal vwo 5-leer-
lingen mee. Voor de vwo 6-leerlingen is 
het een mooie oefening voor het centraal eind-
examen. Aan de scheikunde-Olympiade deden on-
geveer 95 leerlingen van onze school mee. Landelijk 
worden de beste 100 leerlingen geselec-
teerd voor de 2e ronde op school. Deze toets is moei-
lijker dan het centraal eindexamen en leidt tot een 
selectie van de beste 20 leerlingen die gaan deelne-
men aan de nationale slotronde die voor scheikunde 
in juni zal plaatsvinden aan de Universiteit van Maas-
tricht. We wensen alle leerlingen veel succes! In de 
volgende Nieuwsbrief brengen we u op de hoogte 
van de resultaten.

Toneelvoorstelling ‘pesten’
Misschien heeft u het al van de leerlingen gehoord: 
11 en 12 december waren er voor de tweede klassen 
toneelvoorstellingen rond het thema ‘pesten’ en het 
buitensluiten van leerlingen op sociale media. 
Na afloop van de voorstelling gingen de auteurs in 
gesprek met het publiek. Er werd teruggeblikt op 
wat er nu in de diverse scènes gebeurde en hoe je 
zou kunnen reageren op die situaties. De leerlingen 
mochten met ideeën komen en samen met de 
acteurs de scènes opnieuw spelen, maar dan 
volgens het script dat door de leerlingen zelf was 
bedacht. De leerlingen (en docenten) waren erg 
enthousiast en er werd nog lang over nagepraat. 
Tijdens de komende mentorlessen zal door de 
mentoren ook nog geregeld aandacht worden 
besteed aan dit onderwerp.

Schoolfeest en nieuwe LCLV
Op donderdag 9 januari vond het uitverkochte 
schoolfeest in Dynamo plaats. De leerlingen van het 
Lorentz gingen uit hun dak tijdens een ‘silent disco’, 
waarbij ze konden kiezen uit drie verschillende 
kanalen. Deze avond werd ook het nieuwe LCLV 
bekendgemaakt. 

De samenstelling van het nieuwe leerlingenbestuur is 
als volgt:
• Christian Heijnens, voorzitter
• Nephia van Kampen, vicevoorzitter
• Lynn Harlé, mediacommissie
• Noor Liebrand, cultuurcommissie
• Etienne Buma, feestcommissie
• Mats van Hooff, penningmeester
• Femke Swinkels, secretaris 
• Daan Maasakkers, sportcommissie

Quest ‘incredible machine’ tweede klas
In week 3 gingen de leerlingen van klas 2 aan de slag 
met het Questproject ‘Incredible Machine’. Ze zullen 
zich gaan bezighouden met het maken van een ket-
tingreactie, waarin ze zichzelf mogen uitdagen in het 
maken van technische, intelligente overbrengingen 
om ervoor te zorgen dat hun kettingreactie zo lang 
mogelijk in beweging blijft. De regulier ingeroosterde 
Questlessen vinden plaats in de weken 3, 4 en 5. In 
week 6 zullen ze hun resultaten laten zien tijdens een 
presentatie bij Dukino, waarbij telkens 2 klassen tegen 
elkaar strijden. De opbouw van de kettingreactie 
gebeurt in de uren voorafgaand aan de presentatie. 
De leerlingen worden dan om 13.30 bij Dukino 
verwacht. De presentatieavond begint om 19:00 uur.

Open dag en informatieavond gymnasium-
brugklas
We zijn weer volop bezig met de kennismakingen met 
leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders. Zaterdag 
25 januari is onze jaarlijkse open dag, een moment 
waar we ons met veel enthousiasme op voorbereiden! 
Woensdag 5 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 geïnfor-
meerd over het extra onderwijsaanbod voor de 
leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken, 
zoals Olympiades, debatgroep en BrainSport Junior. 
Wij nodigen u daar van harte voor uit.

Mentorentraining
Onze mentoren gaan 27 en 30 januari op cursus. De 
training wordt verzorgd door Ortho Consult en gaat 
vooral in op groepsverbindende processen en ge-
spreksvoering. Frequente bijscholing en opfriscursus-
sen dragen ongetwijfeld bij aan de verdere ontwikke-
ling van de professionaliteit van onze mentoren. 



Profieloriëntatie havo 3
De leerlingen van havo 3 brengen 5 februari een be-
zoek aan de Fontys. Niet alleen ter voorbereiding op 
de profielkeuze, maar ook om kennis te maken met 
het onderwijs op het hbo. Ze volgen minicolleges 
en workshops en praten met studenten die kunnen 
vertellen waarin het studeren op het hbo verschilt van 
de middelbare school. Wat kun je met jouw profiel? 
De leerlingen maken hier vooral kennis met de wereld 
van technologie en innovatie. Een inspirerende dag 
waar de leerlingen elk jaar weer enthousiast over zijn!

Artistieke Interlyceale
De Artistieke Interlyceale komt er weer aan! Een jaar-
lijks festijn, met een traditie van ruim 80 jaar waarbij 4 
scholen op algemene grondslag de strijd met elkaar 
aangaan op creatief gebied. Het thema wordt elk 
jaar vastgesteld door de organiserende school. 
Thema van dit jaar: dwalen.De leerlingen kunnen zich 
tot en met 14 februari aanmelden voor de diverse 
podiumkunsten: muziek klassiek of vrij, toneel, caba-
ret, eloquentia en dans. Ook bij de creatieve vakken 
is men de komende weken bezig met de voorberei-
dingen voor de A.I. Verder worden schrijvers (opstel 
en poëzie), beoefenaars van de denksporten 
(schaken, dammen) en filmers (video en fotografie) 
uitgenodigd zich in te schrijven. Aanmeldingsfor-
mulieren zijn te verkrijgen bij de conciërgeloges. De 
winnende kandidaten gaan ons vertegenwoordigen 
op de Artistieke Interlyceale op 27 maart op het 
Baarnsch Lyceum. 

Beverwedstrijd
De ‘Beverwedstrijd’ is een informaticawedstrijd, waar-
bij de deelnemers vragen moeten oplossen die te 
maken hebben met algoritmen, informatica, logica 
en puzzels. De wedstrijd is opgedeeld in verschillende 
leeftijdsgroepen. Afgelopen november vond de 
eerste ronde plaats, waaraan de tweedeklas LCL-XL-
leerlingen hebben meegedaan. Allie Zong wist alle 
vragen van de eerste ronde goed te beantwoorden 
en gaat door naar de finale op zaterdag 1 februari 
op de Universiteit Leiden. We wensen haar heel veel 
succes!

Schoolschaaktoernooi
Donderdag 16 januari heeft het schaaktoernooi ‘Tata 
Steel Chess Tournament’ in Eindhoven plaatsgevon-
den. Niet alleen de top was aanwezig in het Philips 
stadion maar ook leerlingen van in totaal twaalf 
middelbare scholen uit heel Nederland hebben 
deelgenomen in drie categorieën. Twee categorieën 

(onder- en bovenbouw) voor het NK schaken voor 
middelbare scholieren en een categorie Brainport 
Regio. Onze leerlingen Elysia Feng(B1g), Alexander 
Driessen(V2d), Daan Poell (H2c), Liam Keelan (B1c) 
en Ralph Viskaal(V2d) hadden zich geplaatst voor de 
categorie Brainport Regio. Na vier ronden stonden ze 
als team tweede en in de laatste ronde moesten ze 
tegen het team van het Van Maerlantlyceum (5vwo), 
David tegen Goliath! Maar het werd in deze ronde 
toch nog 2-2 en daarmee eindigde ons team als 
tweede met 1 punt verschil. Een heel knappe pres-
tatie. Hopelijk vindt volgend jaar weer een toernooi 
plaats, maar het is wel afwachten wanneer Tata Steel 
weer in Eindhoven zal neerstrijken. Het is dan trouwens 
de moeite waard het toernooi te bezoeken om 
zoveel jonge enthousiaste, fanatieke schakers te zien 
spelen.

Debatgroep Jongeren Lagerhuis
Onze debatgroep gaat 7 februari deelnemen aan 
de provinciale voorrondes van de scholierendebat-
wedstrijd ‘Op weg naar het Lagerhuis” georganiseerd 
door BNN/VARA. Ons team van 12 deelnemers 
neemt het in het Provinciehuis op tegen ongeveer 
20 andere scholen uit Noord-Brabant. Al sinds de 
herfstvakantie is de groep bezig de stellingen goed 
voor te bereiden. We wensen de deelnemers veel 
succes!

Nieuwbouw
Eind januari krijgt de school bezoek van bouwbege-
leiders: een eerste stap op weg naar de nieuwbouw 
die vermoedelijk in 2023 gerealiseerd gaat worden. 
Die nieuwbouwplannen hebben Sietze Huijsinga uit 
havo 5 geïnspireerd tot een profielwerkstuk waarvoor 
hij een uitvoerig onderzoek opzette onder leerlingen 
en medewerkers. Maar liefst 350 leerlingen vulden 
zijn enquête in. Daaruit blijkt dat leerlingen de natuur 
rond de school erg waarderen en dus ook graag 
veel bankjes willen buiten. Lichtinval en binnenklimaat 
zijn aandachtspunten, maar vooral wil men een mo-
derner gebouw. Daar gaan we ons best voor doen!

Verkeerssituatie Celebeslaan
Sinds enige tijd is de Celebeslaan een fietsstraat waar 
de auto ‘gedoogd’ wordt. Dat betekent dat fietsers 
te allen tijde voorrang hebben. We willen ouders en 
collega’s vragen om daar rekening mee te houden 
en rustig te rijden in de nabijheid van de school, 
zodat de veiligheid van onze leerlingen is gewaar-
borgd.


