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Kerstmarkt
Op woensdagmiddag 23 december heeft een zeer 
succesvolle eerste editie van de kerstmarkt op het 
LCL plaatsgevonden. Alle leerlingen van de 3e klas 
hebben in groepjes in hun kraampje producten of 
diensten verkocht. De leerlingen mochten zelf kiezen 
wat ze wilden verkopen en zijn in de economielessen 
druk bezig geweest met de voorbereidingen hiervan. 
De leerlingen hebben super goed hun best gedaan 
om zo veel mogelijk geld op te halen voor het goede 
doel. Onder andere zelfgebakken cakejes, mocktails, 
kerstballen en oud-Hollandse spelletjes zorgden voor 
veel diversiteit van producten en diensten op de 
kerstmarkt. Complimenten aan alle leerlingen die 
zich fantastisch hebben ingezet om de kerstmarkt 
tot een succes te maken. Ook zeer veel dank aan 
alle bezoekers: ouders, opa’s/oma’s, broers/zussen 
van leerlingen uit leerjaar 3. Dankzij hen is het een 
groot succes geworden en hebben we een prachtig 
bedrag van € 1.771,15 opgehaald. De leerlingen 
hebben zelf mogen bepalen wat het goede doel 
moest zijn en met 36,6% van de stemmen is dit het 
WNF geworden. 

Terugblik op schoolfeest en jaarsluiting
Voor de weinigen die er niet waren: het schoolfeest 
op 22 december jl. was een groot succes. Niet 
alleen was het totaal uitverkocht, maar de optredens 
van de conciërges en de vier masked singers gaven 
er een extra cachet aan. 

Daags daarna werden de singers ont-masked bij 
een hilarische jaarsluiting rond het thema ‘wat is 
nog kwetsvrij?’. In de pakken zaten (in volgorde) mw. 
Peeters, meneer Hamoen, mw. Brouwers en meneer 
Kuppevelt. De voorstelling werd geopend door een 
optreden van de “Material girls”, onze eigen meiden-
band. De presentatoren, Samir en Joris, probeerden 
het kerstverhaal te vertellen, maar werden steeds 
gestoord door mensen die zich gekwetst voelden. 
Tussendoor kwam ‘klimaatactivist ’ Guido de boel ver-
storen en werd er nog een schilderij onthuld voor de 
nieuwbouw. Het was eindelijk weer eens een vrolijke 
afsluiting van 2022.
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Het nieuwe LCLV
Tijdens het schoolfeest werd ook de uitslag bekend-
gemaakt van de verkiezingen voor het nieuwe leer-
lingenbestuur. De samenstelling van het nieuwe LCLV 
is als volgt:
• Ise Spijkers voorzitter
• Antonia Brunsveld vicevoorzitter 
• Isis van Gelder penningmeester
• Annabel Vluggen secretaris
• Troy Beks cultuurcommissaris 
• Yara van Hattum communicatiecommissaris 
• Reinier Dill sportcommissaris
• Ralph Viskaal activiteitencommissaris 
• Loek van Schijndel mediacommissaris 

Het oude en nieuwe LCLV

Kauwgom? Mik ‘m erin!
De leerlingen zullen 10 januari verbaasd onder hun 
schoenen hebben gekeken toen ze de school 
betraden. Er lag een plakmat in plaats van de 
gebruikelijke droogloopmat. Verantwoordelijke: 
stichting Nederland Schoon. Het was de aftrap van 
een 66 dagen durende wedstrijd tussen onze school 
en een in Amsterdam en een in Groningen om 
zoveel mogelijk kauwgom te verzamelen. Hiervoor 
werden speciaal ontworpen kauwgomcollectebussen 
op de scholen geplaatst. De school die de meeste 
kauwgom netjes heeft weggegooid wint een tafel-
voetbalspel.

De inzet is duidelijk: kauwgom is nauwelijks van de 
straat te verwijderen, vormt een enorme belasting 
voor het milieu en plakt smerig onder je schoenen 
of aan je kleding. Het ligt op het schoolplein en zit 
geplakt onder de stoelen en banken. Met hetzelfde 

gemak gooi je het in de afvalbak! En als we genoeg 
kilo’s kauwgom verzamelen, staat er straks een tafel-
voetbalspel en wordt het plein langzaamaan weer 
schoon. 

First Tech Challenge
26 november was er op het Lorentz Casimir Lyceum 
de 1e League Meet van FTC Benelux georganiseerd 
door onze 2 teams Casimir Tech en Lorentz 
Engineering. Vervolgens zijn ze hard aan de slag 
gegaan met de voorbereidingen voor de volgende 
League Meet. Deze vond plaats in Zeist op 21 januari. 
In de tussentijd hebben beide teams veel veranderd 
aan hun robots om zo de kansen om mooie wedstrij-
den te spelen zo groot mogelijk te maken. 

Maar ze hebben niet alleen met gereedschap 
gespeeld in de vakantie. Op zaterdag 7 januari is 
Casimir Tech naar een connect event van Gentlebotz, 
een FTC team uit Breda, gegaan. Hier werden pre-
sentaties gegeven door verschillende organisaties, 
bijvoorbeeld de stichting YvYa die had verteld over 
haar nieuwe prototype van de Early Warning Scan, 
een apparaat dat bij jonge vrouwen borstkanker kan 
detecteren. Ook hebben de aanwezige FTC teams 
een aantal demonstraties gegeven.

In totaal heeft FTC Benelux 6 League Meets, waar elk 
team er 2 van dient te spelen; 1 vóór de jaarwisseling 
en 1 erna. Na de 6e en laatste League Meet op 
28 januari wordt er bepaald welke teams er naar de 
kampioenschappen mogen op 11 februari. Casimir 
Tech en Lorentz Engineering hopen allebei zich te 
kunnen kwalificeren. Dit jaar zijn de kampioenschap-
pen ook heerlijk dichtbij, namelijk op het Sint Lucas in 
Eindhoven. 

Iedereen kan altijd op de hoogte blijven van onze 
teams door ze te volgen op sociale media, waar 
regelmatig foto’s en filmpjes verschijnen: 
Instagram ‘casimirtech_16382.



Debatgroep
De debatgroep maakt zich op voor de grote scho-
lierendebatwedstrijd van BNN/Vara “Op weg naar het 
Lagerhuis” die 10 februari gehouden gaat worden in 
het Provinciehuis in Den Bosch. We wensen ze heel 
veel succes! In de volgende Nieuwsbrief leest u hoe 
de wedstrijd verlopen is.

Nieuws vanuit het decanaat 
Zit uw kind op het voortgezet onderwijs en wordt 
het bijna 18 jaar? Lees dan alle informatie op 
duo.nl/bijna18. Daar leest u alles over de tegemoet-
koming scholieren en hoe uw kind die aanvraagt. 
Ook handig als uw kind straks gaat studeren in het 
mbo of hoger onderwijs. 

Nieuws van het decanaat: webinars
De komende drie maanden mag Hermien Miltenburg, 
Oudervoorlichter Wageningen University & Research, 
samen met studenten, weer een paar landelijke 
webinars geven. De webinars gaan breed over 
studiekeuze, studeren en studiekosten op hbo of 
universiteit. De ouders van de leerlingen bovenbouw 
havo/vwo en natuurlijk de leerlingen zelf, zijn van 
harte welkom. 

Aanmelden staat los van het LCL en loopt via: 
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/hoe-help-ik-
mijn-kind-bij-studiekeuze-webinars/  

Webinar 28 februari 2023 19.30-20.30: 
Wat kun je doen als je kind nog geen studiekeuze 
kan maken? 
Wat als je kind passief is en blijft? Tips & tricks voor het 
(voor)eindexamenjaar. Wat kun je als ouder doen? 
En wat moet je vooral niet doen? Studenten delen 
hun ervaringen en ik zal meer vertellen over de vijf 
belangrijke studiekeuzevragen die je (kind) kunnen 
activeren stappen te zetten in het studiekeuzeproces. 
Ook vertellen we meer over een tussenjaar gericht 
op studiekeuze. En we gaan dieper in op tussenjaar-
programma’s.

Webinar 28 maart 2023 19.30-20.30: 
Alles over geldzaken en de (nieuwe) 
studiefinanciering 
Er zijn veel ontwikkelingen rondom de studiekosten 
van studenten. Waar we het onder andere over 
hebben: toeslagen voor studenten met een belem-
mering, het studentenondersteuningsfonds, Wat moet 
je als ouder bijdragen? Hoe help je je kind om te 
gaan met geld? Hoe zit het nu met de studieschuld? 
Wat kost studeren? Wat kost een kamer? En hoeveel 
collegegeld moet je betalen? Waar kun je hulp 
vragen als er iets niet helemaal goed gaat? 

Blog voor ouders www.studiekeuzekind.nl

Open Dag
Zaterdag a.s. bent u welkom op onze open dag van 
11:00 tot 15:00 uur.

Ben jij bijna 18?

Laat geen geld liggen!

Check duo.nl/bijna18

OPEN DAG
Za. 28 januari 2023

INFOAVOND 
GYMNASIUM
Do. 2 februari 2023

MINILES
Wo. 8 februari 2023 

AANMELDEN
6 t/m 9 maart 2023

Meer informatie op
www.welkom-lcl.nl

havo, atheneum 
en gymnasium

ZIEN WIJ 
JOU
KOMEND 
JAAR BIJ 
ONS OP 
SCHOOL?
Lorentz Casimir Lyceum.
Ziet je staan, daagt je uit.
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