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FTC naar wereldfinale in Houston! 
Het First Tech Challenge (FTC) team van onze school 
heeft 3 jaar op rij de Nederlandse kampioenschap-
pen gewonnen. Dat betekent een ticket voor de 
wereldfinales in Amerika van 20 tot 23 april. Twee keer 
ging de reis door corona niet door. Maar nu wel: ons 
team mag naar Houston!

Op 12 februari moest, door de toen nog geldende 
coronamaatregelen, het ticket voor de wereldfinale 
uiteindelijk verdiend worden middels een pitch van 
een minuut (dat vraagt om snelheid!) De pitch is te 
bekijken via deze link: https://youtu.be/qD2GsLBTblY

Wat doet het FTC? Het team bouwt robots die tij-
dens de wedstrijden zowel voorgeprogrammeerd als 
bestuurd allerlei taken moeten vervullen. Dit jaar zijn 
de hoofdrolspelers de “Freight” blokjes, balletjes en 
eendjes die door de robot moeten worden verplaatst 
en op een toren gezet.

Nu staat het team nog even voor een heel andere 
uitdaging: sponsoren zoeken die de langverwachte 
reis mogelijk gaan maken. Steunt u ons team en 
helpt u alstublieft met een bijdrage. Alle beetjes 
helpen! U kunt een donatie doen via onderstaande 
link. Alvast enorm bedankt namens het team!
https://gofund.me/77252777

AI-finaleavond op 22 maart
De Artistieke Interlyceale is officieel van start gegaan 
met 2 voorrondes op 21 en 22 februari. De komende 
weken worden de kandidaten geselecteerd voor de 
denksporten, beeldende kunsten en literaire kunsten. 
Veel leerlingen moeten dus nog even in spanning af-
wachten of zij zijn geselecteerd voor hun onderdeel.
De winnaars worden bekendgemaakt op de AI-finale-
avond van dinsdag 22 maart.

Voor het eerst in de ruim tachtigjarige geschiedenis 
van de AI hebben we, vanwege het tekort aan 
inschrijvingen, moeten besluiten één finaleavond 
te organiseren. Voorheen verspreidden we de on-
derdelen over twee avonden, maar dit jaar belooft 
het een nog mooiere avond te worden omdat alle 
onderdelen de revue passeren! Muziek klassiek wordt 
afgewisseld met muziek vrij, dans, toneel en eloquen-
tia. In de pauze kunnen alle bezoekers genieten van 

de indrukwekkende expositie van tekeningen, foto’s, 
films, 3D werkstukken, opstellen en poëzie. De avond 
start om 19.00 uur. De school is vanaf 18.30 uur open 
voor publiek. Maar let op! Er is slechts plek voor 200 
bezoekers. Vol=vol. Dus kom op tijd!

Drie dagen later, op vrijdag 25 maart, ontvangen 
we 300 leerlingen van het Amsterdams Lyceum, het 
Baarnsch Lyceum en het Kennemer Lyceum. Dan 
barst de creatieve strijd tussen de scholen los, hier 
op het LCL. Alleen leerlingen die deelnemen of 
meewerken achter de schermen mogen deze dag 
naar school komen. Bezoekers zijn dan dag niet 
welkom. Wel kunnen alle thuisblijvers de AI-finaledag 
volgen via de livestream verbinding. In de volgende 
Nieuwsbrief volgt een verslag van deze fantastische 
dag.

Questproject PlanEET
Na de vakantie beginnen we met de brugklas aan 
het tweede questproject: PlanEET. Het project gaat 
over duurzaam voedsel. De leerlingen gaan nadenken 

 
 



over de herkomst van ingrediënten (komt het met 
een vliegtuig uit Afrika?), ingrediënten uit het seizoen, 
duurzaamheidskeurmerken en vlees(vervangers). 
Uiteindelijk gaan ze met de gevonden informatie in 
groepjes zelf een duurzame, maar vooral ook lekkere 
pizza samenstellen. Natuurlijk mag die ook geproefd 
worden. 

Tijdens de lessen zullen we een uitstapje maken 
naar het Wasven waar de leerlingen mooi in praktijk 
kunnen zien en horen hoe zij ervoor zouden moeten 
zorgen dat hun eten zo duurzaam mogelijk blijft. 
De groepjes mogen daar alvast de bodem maken. 
Dit doen ze met behulp van lokale producten.  

Beat the champions!
De gymdocenten nodigen leerlingen en collega’s uit 
om de uitdaging aan te gaan: vorm een team en 
neem het tegen hen op! De eerste uitdaging heeft 
al plaatsgevonden. Havo 4 vormde een volleybal-
team en speelde tegen een groep van 5 docenten. 
Die waren daarmee in de minderheid, maar na een 
spannende en vooral ook gezellige wedstrijd wisten 
ze toch te winnen.

De champions wachten op een volgende uitdaging. 
Misschien kunnen we in een volgende Nieuwsbrief 
melden dat ze ook wel eens verslagen worden, 
anders gaan ze te veel naast hun (gym)schoenen 
lopen!

Nieuws van het(nieuwe) LCLV
Ook dit jaar organiseerde 
onze leerlingenraad, het 
LCLV, een Valentijnsactie. 
Leerlingen konden een 
roos, hartjeslolly of ander 
cadeautje versturen naar 
een vriend of vriendin. 
Op maandag 14 februari 
heeft het LCLV de 
Valentijnsverrassingen 
uitgedeeld aan de 
leerlingen. 

Verkiezingen
Ieder jaar vindt er een verkiezing plaats voor de 
nieuwe leerlingenraad. De leerlingen die zichzelf 
verkiesbaar hebben gesteld, hebben de afgelopen 
weken campagne gevoerd door middel van posters 
die werden opgehangen in de school. Dinsdag 15 
februari vond de verkiezing (online) plaats. Iedere 
leerling kon drie stemmen uitbrengen; een op een 
leerling uit de onderbouw en twee op leerlingen uit 
de bovenbouw. Inmiddels zijn de stemmen geteld en 
zijn de volgende leerlingen verkozen: 
• Loek van Schijndel
• Noor Liebrand
• Willemijn van der Steen
• Linde Bouwmans
• Yosyas Tekeste
• Amy de Kok
• Zoë Anthonijsz
• Mare van Hoof
• Cato Leeuwesteijn

LCLV 2022, veel succes komend jaar!

Wiskundeolympiade
In de Nederlandse Wiskundeoplympiade heeft onze 
school voor de 7e keer de prijs behaald voor de 
beste school overall. We hadden ook de beste 
onderbouwdeelnemers en de beste meisjes. Maar 
omdat een school maar één scholenprijs kan winnen, 
gaat de scholenprijs onderbouw naar de nummer 2, 
het Huygens Lyceum uit Eindhoven. Ook de scholen-
prijs meisjes gaat naar de nummer 2, het Praedinius 
Gymnasium uit Groningen.
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BEAT THE
CHAMPIONS

ONTSPANNING DOOR INSPANNING!

Stel een team samen, kies een sport
en daag ons uit!
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Ondanks alle coronaperikelen hebben 267 scholen 
meegedaan. Dit met in totaal 4388 leerlingen. 
De tweede ronde wordt op 11 maart gehouden 
op twaalf universiteiten. De beste leerlingen bij de 
tweede ronde uit elke categorie, zo’n 130 in totaal, 
worden vervolgens uitgenodigd voor de finale aan 
de TU Eindhoven op 16 september. 

Tv-optredens
Afgelopen zaterdagen was onze muziekdocent, 
Timo van Verseveld, te zien op tv in het nieuwe pro-
gramma ‘The Tribute’ bij SBS6. In deze talentenjacht 
strijden 11 tribute-bands om een plaats in de Ziggo 
Dome en uiteindelijk om de titel ‘Beste tribute-band 
van Nederland’. 

De bands proberen met hun sound en stem zo dicht 
mogelijk bij het origineel te komen. Onze Timo speelt 
in de band die ABBA geloofwaardig neerzet. Zij won-
nen de eerste aflevering, maar de concurrentie was 
moordend. Helaas vielen ze in de uitzending net voor 
de finale af. Jammer, maar we hebben genoten van 
de optredens.


