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In deze laatste nieuwsbrief van 2022 een terugblik op 
leuke activiteiten en bijzondere gebeurtenissen en 
alvast een vooruitblik naar de leuke dingen die nog 
komen gaan in 2023!

Van Abbe
Donderdag 20 oktober hebben de Havo 4-leerlingen 
met tekenen in het pakket een bezoek gebracht  
aan het Van Abbemuseum. De leerlingen hebben dit 
jaar voor het eerst kunstgeschiedenisles ter voorbe-
reiding op het examen tekenen. We hebben naar 
bijzondere kunstwerken gekeken, ze geanalyseerd  
en erover gesproken. Soms zagen we werken die 
we niet begrepen, zoals de abstracte kunst van Piet 
Mondriaan. Wat is nu eigenlijk kunst? Een moeilijke 
vraag die we door erover in gesprek te gaan wel 
konden beantwoorden. Meningen zoals mooi of lelijk 
deden er even niet toe. En dat is moeilijk, zo bleek. 
Het liefst geef je direct jouw mening, maar als je die 
even opzijschuift en puur analytisch naar een kunst-
werk kijkt, blijkt dat je er veel informatie uit kunt halen. 

Een geslaagde middag met een heel leuke groep 
H4-leerlingen. Op dinsdag 13 december bezochten 
ook de leerlingen van vwo 5 die tekenen in hun pakket 
hebben het Van Abbemuseum. 

FTC (First Tech Challenge) 
Zaterdag 26 november waren er maar liefst 18 
robots te vinden op het Lorentz Casimir Lyceum! Onze 
First Tech Challenge teams, Casimir Tech en Lorentz 
Engineering hadden namelijk een league meet 
georganiseerd. Al om 8 uur waren de eerste helpen-
de handen aanwezig op school en om 11 uur ‘s 
ochtends konden de wedstrijden beginnen. Elk team 
heeft uiteindelijk 6 wedstrijden gespeeld waaruit 
vervolgens een winnaar van de dag bleek: Lorentz 
Engineering! Na een technisch probleem in hun 1e 
wedstrijd waardoor de robot niet kon starten, hebben 
ze het de rest van de dag super goed gedaan. 
Casimir Tech is uiteindelijk 6e geworden door 3 van de 
6 wedstrijden te winnen en staat nu 5e van de league.

Naast het oefenen op het oefenveld en het rijden van 
wedstrijden konden de teams ook leuke opdrachten 
doen van de gegeven to-dolijst zoals het dansen  
van de macarena of het maken van een leuke 
groepsfoto. Het was een dag vol techniek, samen-
werking en plezier!

Quest bezoek stadhuis
Op maandag 14 november stond de Quest-project-
dag van de brugklas in het teken van ‘duurzaam-
heid’. Het groepje dat tijdens de eindpresentatie won 
mocht langskomen op het gerenoveerde stadhuis 
van de gemeente Eindhoven. Zij kregen daar een 
rondleiding waarin hun werd verteld hoe het stadhuis 
is verduurzaamd. Ze zagen onder andere het inwo-
nersplein, de trouwzaal en de raadzaal waarin het 
‘oude meubilair ’ hergebruikt was. Denk aan de ‘oude’ 
stoelen met een nieuwe duurzame bekleding,  
bamboehout als afwerking, oude jeans verwerkt tot 
een geluiddempende wand en nog veel meer. Wist 
je al dat bij de ingang van het inwonersplein het 
regenwater wordt opgevangen en dat ze daar alle 
wc’s in het stadhuis mee doorspoelen? We kwamen  
door de rondleiding op goede ideeën voor de 
nieuwbouw van onze school!
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Vanaf de elfde verdieping keken ze uit over heel 
Eindhoven. Vooral het Stadhuisplein ondergaat  
veranderingen, want dat wordt de komende jaren 
ontwikkeld tot een groene en levendige omgeving 
met veel verduurzaamde gebouwen. Onze winnaars 
zijn mooie ervaring en veel goede ideeën rijker!

Paarse vrijdag
Op vrijdag 9 december werd om 8:15 ’s morgens de 
regenboogvlag gehesen voor het L-gebouw. Het was 
‘Paarse Vrijdag’, een dag waarop ieder zijn solidariteit 
toont met lhbtiq+’ers door het dragen van de kleur 
paars. Sinds 2010 wordt op vele scholen aandacht 
besteed aan deze groep op de tweede vrijdag van 
december.

Veel leerlingen hadden gehoor gegeven aan de 
oproep iets paars te dragen. Voor degenen die 
echt niets van die kleur in hun kast hadden hangen, 
werden er in de pauze paarse bandjes uitgedeeld. 
Ook de meeste docenten deden mee: van paarse 
panty ’s tot paarse polsbandjes. Ook de aanteke-
ningen op het bord waren deze dag paars. De 
boodschap was duidelijk: we sluiten niemand uit en 
iedereen mag zijn wat hij/zij/hen is!

Brons voor Ralph de Boer bij International Junior 
Science Olympiad in Bogotá, Colombia
Van 2 t/m 12 december vond de 19e International 
Junior Science Olympiad (IJSO) plaats in Bogotá, 
Colombia. De IJSO is een olympiade voor leerlingen 
van 15 jaar of jonger. De wedstrijd bestaat uit drie 
onderdelen: een meerkeuzetoets, een toets met 
open vragen en een praktische toets. 

Dit jaar gingen 217 topleerlingen uit 43 landen de 
strijd met elkaar aan. In het Nederlandse team, dat 
uit 6 leden bestond, zat ‘onze’ Ralph de Boer (4 gym). 
Het Nederlandse team deed het erg goed: alle 
leden behaalden een bronzen medaille.

De olympiade werd gewonnen door Joon Kim uit 
Zuid-Korea. De landenprijs ging naar India. IJSO is 
meer dan een kenniswedstrijd. De organisatie heeft 
de deelnemers een uitgebreid educatief, sportief en 
cultureel programma aangeboden. Zo bezochten 
de leerlingen de Zoutkathedraal, een kerk die inge-
richt is in een zoutmijn bij de stad Zipaquirá en het 
planetarium in Bogotá. Ze maakten een stadswan-
deling en bezochten het heiligdom Monserrate, een 
traditioneel bedevaartsoort op 3172 meter boven de 
zeespiegel. Tijdens een culturele avond konden alle 
landen zich kort presenteren. 

Direct na de wedstrijd gaf Ralph aan: ”Het meedoen 
aan de IJSO is een ervaring die je nooit zult verge-
ten. Tijdens de internationale ronde leer je veel en 
ontmoet je veel mensen van allerlei verschillende 
culturen. En zelfs de moeilijke toetsen waren leuk om 
te maken.”



LCL Business Class bij Driessen in Helmond 
Op dinsdag 22 november zijn de leerlingen van de 
LCL Business Class wederom een dag op de Driessen 
Human Campus geweest om zich volledig te focus-
sen op hun ondernemingsplan. Ze hebben een 
inkijkje gekregen in de toepassing van marketing, 
wat hen op veel nieuwe ideeën heeft gebracht. Ze 
zijn druk aan de slag gegaan met het ontwerpen 
van logo’s en producten. In de middag hebben zij 
een workshop pitchen gevolgd bij Cindy de Koning. 
Hierdoor zijn zij optimaal voorbereid om met hun 
product de markt op te gaan. Het was wederom een 
succesvolle en productieve dag. Na de kerstvakantie 
gaan de leerlingen daadwerkelijk aan de slag met 
de verkoop van het product!

Kerstmarkt
Op woensdagmiddag 21 december vindt er in de 
C-aula een kerstmarkt plaats. Op deze kerstmarkt 
staan alle leerlingen van leerjaar 3 met een kraam 
om zo veel mogelijk geld op te halen voor een 
goed doel. De leerlingen werken in groepjes en 
hebben zelf bepaald op welke manier zij dit geld 
gaan verdienen, bijvoorbeeld door het verkopen van 
zelfgemaakte producten of het verlenen van een 
dienst (denk aan zelfgebakken koekjes, mocktails of 
spelletjes). Ze zijn in de economielessen druk bezig 
geweest met alle voorbereidingen. 

Feest en jaarsluiting
We gaan het jaar 2022, waarin alles weer een beetje 
normaal werd, afsluiten met een groot schoolfeest 
in Dynamo en spetterende voorstellingen op vrijdag 
23 december. Donderdagavond tijdens het feest 
met DJ Timba zal bekendgemaakt worden welke 
leerlingen er gekozen zijn in het nieuwe leerlingenbe-
stuur (het LCLV). We stellen ze voor in de Nieuwsbrief 
van januari. Ook zullen er optredens zijn van Masked 
Singers. Gaan de leerlingen raden welke docenten 
in de pakken zitten? Zo niet, hun identiteit zal onthuld 
worden tijdens de jaarsluitingen op vrijdag!



De deuren zijn open vanaf 20:00 uur en sluiten om 
22:00 uur. Voor de onderbouw duurt het feest tot 
23:00 uur, voor de bovenbouw tot 24:00 uur.

Op vrijdag beginnen we om 10:00 uur. Voor alle 
jaarlagen is er een quiz en om beurten gaan ze 
naar de jaarsluiting. De jaarsluiting is een traditie op 
school met een geschiedenis van vele decennia, 
maar door de verplaatsing van de toetsweek naar 
de week vóór de kerstvakantie én door corona kwam 
er de klad in. Er zijn nu leerlingen op school die niet 
eens weten wat de jaarsluiting is. Dat gaat vrijdag 
veranderen. In een vrolijk en cabaretesk programma 
wordt een ironische blik geworpen op de tijdgeest, 
de gebeurtenissen in het afgelopen jaar en het 
aanstaande kerstfeest. Muzikanten en acteurs zijn 
leerlingen die onder begeleiding van dhr. De Poorter 
een vermakelijk programma in elkaar hebben gezet. 
Komt dat zien!

Orion Music Awards, deelnemers bekend
De Orion Music Awards is een jaarlijks terugkerende 
muziekavond met acts van alle Orion scholen. Een 
afwisselende avond met talentvolle jonge artiesten 
en bands. Op donderdag 30 maart aanstaande 
vindt in het Parktheater de 14e editie plaats, waar 
onze school net zoals vorig jaar vertegenwoordigd zal 
worden door de Material Girls. Vorig jaar wisten zij het 
publiek en de jury al goed mee te krijgen met hun 
versie van “Are you gonna be my girl?’’, en ook dit 
jaar zullen Lieke, Kayra, Jackie en invalbassist Sandra  
weer een spetterend optreden verzorgen! Toegangs-
kaarten zijn vanaf 10 maart te verkrijgen bij de  
bandleden. Als voorproefje is de band op zaterdag 
21 januari al te zien in Stage Music Café Eindhoven, 
en op zaterdag 28 januari op onze open dag.

Artistieke Interlyceale 2023
De voorbereidingen op de A.I. 2023 zijn achter de 
schermen in volle gang. Op vrijdag 31 maart gaan 
alle talenten die onze school rijk is weer een gooi 
doen naar die felbegeerde beker. Het Amsterdams 
Lyceum is dit jaar de bestemming, maar natuurlijk zijn 
ook het Baarnsch Lyceum en het Kennemer Lyceum 
weer van de partij. Wist je trouwens dat de A.I. al 
sinds 1959 bestaat, en dat er vaak bekende Neder-
landers in de jury zitten? De inschrijvingen gaan vanaf 
januari van start, dus speel je een instrument, heb je 
oog voor het perfecte plaatje, spreek je graag voor 
publiek of heb je een ander artistiek talent? Doe dan 
mee, en mis het niet! Alle kunstdisciplines zijn verte-
genwoordigd, en bij een aantal kun je zelfs als 
groep/team meedoen. Haal (vrijblijvend) een inschrijf-
formulier voor het juiste onderdeel bij de conciërges.

De A.I. onderdelen zijn: muziek solo / muziek  
ensemble / dans en beweging / eloquentia / toneel 
/ cabaret / verhalend opstel / gedicht / tekenen / 
handvaardigheid / fotografie / video / beeldbewer-
king / muziekproductie / schaken / dammen



Alle data: 6 en 7 maart zijn de voorrondes voor de 
podiumkunsten, en op 27 en 28 maart zijn de finale-
avonden. Mocht je vragen hebben dan kun je  
terecht bij mevr. Nouwen, mevr. Martens, 
men. Beekhuis en men. Van Verseveld

Cijfers opvragen voor numerus fixus studies 
Sommige opleidingen hebben een maximum aantal 
beschikbare plaatsen. Dit heet een numerus fixus. 
Voor deze opleidingen is er een selectieprocedure.  
Houd bij numerus fixus studies rekening met het 
volgende:
•  Je moet voor 15 januari 2023 zijn aangemeld via 

Studielink.
•  Landelijk is afgesproken dat je een overzicht van je 

schoolexamencijfers (tot en met 12 januari 2023) 
moet aanleveren. Dit overzicht moet je zelf  
aanvragen (liefst vóór de kerstvakantie, uiterlijk 11 
jan. 2023) bij onze schooladministratie via: mijn.
lcl.nl / leerlingen / formulieren / schooldocumenten 
voor leerlingen: https://mijn.lcl.nl/node/1609

Vraag liever een uitdraai aan die je wellicht niet 
nodig hebt, dan de deadline missen. De administratie 
stuurt je een bericht wanneer je je lijst kunt afhalen.

Vooraankondiging: open dag!
Op zaterdag 28 januari houden we open dag van 
11:00 tot 15:00 uur. Alle vakken en schoolactiviteiten 
worden die dag gepresenteerd in beide school-
gebouwen.

We wensen alle ouders, leerlingen en alle mensen 
betrokken bij onze school een heel erg mooi en 
succesvol nieuw jaar toe.

https://mijn.lcl.nl/node/1609

