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Jumpsquare klas 3
Op woensdag 19 oktober gingen, onder begeleiding 
van de mentoren, de leerlingen van havo 3 naar 
Jumpsquare en op donderdag 20 oktober de 
leerlingen van vwo 3. Van 14.30 uur tot 16.00 uur 
kon er naar hartenlust gesprongen worden op de 
trampolines. Het waren twee gezellige en heel 
sportieve middagen!

Zeepkistenrace
Je moet maar een hobby hebben: assen en wielen 
onder oude kratjes zetten en gáán met die bana-
nendoos. Het is qua techniek nog niet eenvoudig om 
zo’n bestuurbare kist te maken en er vloog er dan ook 
één uit de bocht. 

Onze school leverde maar liefst 3 exemplaren van 
beschilderde en versierde zeepkisten voor de race 
op ’t Hofke, waarbij het zonnetje heerlijk scheen, 

hoewel het al 30 oktober was! Aangedreven en 
afgeremd door de duwers begon de Formule 2. 
Alles komt aan op de juiste technieken. 

Aangemoedigd door een enthousiast joelend 
publiek, vlogen de teams over het parcours. Tussen 
de races door kon men genieten van muziek en 
versnaperingen bij de kraampjes. Leuk dat leerlingen 
en collega’s zich zo hadden ingezet voor deze 
buitenschoolse activiteit. Over 2 jaar weer: begin 
maar vast met bouwen.

Eerste examens
Het zit er weer op: toetsweek 1. Even wennen voor 
de leerlingen dat de toetsen nu een vol uur duurden. 
Voor de bovenbouw en met name voor de eind-
examenklassen was het extra spannend: de eerste 
serieuze examens van dit laatste jaar. 



World Press Photo
De bovenbouwleerlingen tekenen van havo en vwo 
hebben eind oktober een excursie gemaakt naar 
de TU/e campus. Ze bekeken een tentoonstelling 
van World Press Photo. Deze tentoonstelling bereikt 
wereldwijd 4 miljoen mensen in 100 steden en 45 
landen en toont de meest bijzondere en intrigerende 
persfoto’s van het jaar. De leerlingen hebben één 
foto geanalyseerd op beeldaspecten, als beeld-
beschouwingsoefening.

Infoavond druk bezocht
Op donderdag 10 november en dinsdag 22 novem-
ber stonden de deuren van de school wijd open 
voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders. 
Maar liefst 220 leerlingen en 250 ouders maakten op 
de eerste avond van die gelegenheid gebruik. De 
leerlingen namen deel aan een Quest Bootcamp, 
schreven de meest originele verhalen en luisterden 
naar de 2e klassers die vertelden over hun eigen 
ervaringen.

Ondertussen werden ouders welkom geheten door 
de rector en de brugklascoördinator, mw. Van den 
Broek. In de aula zagen ze een filmpje over school, 
waarna ze konden instappen in een ‘carrousel’. 

Tijdens 2x15 minuten konden ze meer te weten komen 
over begeleiding, 2-jarige havo/vwo-brugklas, extra 
activiteiten (zoals SI/AI, brugklaskamp, LCLV en nog 
veel meer), Brainport school/Design/Robotica en de 
nieuwbouw. Vooral voor begeleiding en de 2-jarige 
brugklas was heel veel belangstelling.

Nieuwbouw
De voorbereidingen voor de nieuwbouw van onze 
school zijn in volle gang. Het ontwerp en de indeling 
van het gebouw zijn afgerond. Er is gekozen voor een 
ontwerp dat past in de natuurlijke omgeving, waarbij 
duurzaamheid en circulariteit (hergebruik van mate-
rialen) belangrijke uitgangspunten zijn. Ook is er veel 
aandacht voor een comfortabel binnenklimaat.
Het gebouw zal bestaan uit 3 lagen van waaruit 
men mooi uitzicht heeft op de omgeving en het 
landschap. In het gebouw zijn de onderwijsruimtes 
per kennisdomein geclusterd in vijf afdelingen: sport, 
kunstvakken, binask-vakken, talen en zaakvakken/
wiskunde. Het hart van de school is de centrale aula 
met vide waar leerlingen kunnen verblijven. Er is 



vanuit de ingang een mooi ruim zicht door de aula 
naar de tuin aan de achterkant (doorkijk). Er komen 
veel individuele werkplekken voor leerlingen, een 
mediatheek, een aparte studieruimte, een science-
lab (voor onderzoek) en mogelijkheden voor expositie 
en voorstellingen.

De voorlopige planning is dat de bouw in april 2023 
van start gaat en de verhuizing in de zomer van 2024 
plaatsvindt. Het slopen van ons huidige gebouw zal 
ook in de zomer van 2024 plaatsvinden. Meer infor-
matie en foto’s zijn te vinden op onze website: 
www.welkom-lcl.nl/nieuwbouw

Duurzaamheidsdag Quest 
Op dinsdag 14 november vond de eerste projectdag 
van het vak Quest plaats voor al onze brugklas-
leerlingen. Binnen het vak Quest, een vak waarin 
leerlingen onder andere onderzoeksvaardigheden leren, 
werden de leerlingen ondergedompeld in het thema 
duurzaamheid. De leerlingen kregen de opdracht om 
een product of handeling te bedenken waardoor hun 
omgeving op korte termijn verduurzaamd of groener 
zou worden. 

Rik Thijs, wethouder van klimaat, energie, grond en 
vergroening van de Gemeente Eindhoven, opende 
de projectdag door de leerlingen toe te spreken en 
het doorknippen van een groen lint. In de ochtend 
volgden de leerlingen twee workshops: één waarin ze 
(zichzelf) op diverse manier leerden presenteren, één 
waarin ze een rondleiding kregen door de tuinen van 
Groendomein Wasven én waarin ze gezamenlijk werk-
ten aan een insectenhotel dat op het schoolterrein 
geplaatst wordt. 

In de middag hadden de leerlingen de tijd om hun 
idee, hun poster en hun presentatie verder uit te 
werken. ‘s Avonds kwamen ouders en familieleden 
naar school om naar de verschillende pitches te luis-
teren. Er waren heel wat creatieve ideeën, van een 
kledingruilmarkt en zonnepaneeltjes op je telefoon-

hoesje tot stekjes om de school te vergroenen. Door 
middel van muntjes konden de bezoekers stemmen 
op de beste ideeën. Winnaar werd de ‘verzamelbak’: 
schoolspullen die je niet meer nodig hebt (pennen, 
potloden, een geodriehoek) kun je hierin doen. Heb 
je iets nodig? Grabbel dan eens in die bak. Het 
groepje dat het winnende idee heeft gepresenteerd, 
gaat een keer op bezoek bij de wethouder voor een 
rondleiding door het verduurzaamde stadhuis.

LCL schaakt!
Op de vrijdagmiddagen 4 en 18 november hebben 
acht van onze leerlingen deelgenomen aan het 
online Nederlands kampioenschap schoolschaken. 
Met 400 deelnemers van 78 VO-scholen werd in 
drie categorieën een individueel toernooi van zeven 
ronden per dag gespeeld op chess.com. Met behulp 
van de somscore van de vier beste leerlingen per 
school zou het teamklassement worden opgemaakt.

Het LCL speelde alleen mee in de hoogste categorie 
(alle leerjaren). Onder aanvoering van onze sterkste 
schaakster Elysia Feng (V4), die net terug was van 
het Europees jeugdkampioenschap in Turkije, werd er 
door onze leerlingen zeer geconcentreerd gestreden 
op de 64 velden. Het speeltempo was behoorlijk snel, 
namelijk per speler slechts drie minuten per partij plus 
drie seconden per zet. Dit leidde soms tot spannende 
taferelen in het eindspel als beide spelers elke zet 
steeds binnen enkele seconden moesten doen.

Elysia haalde op 18 november uiteindelijk een hoge 
score van 5,5/7 en wist met Theo Qi (V5, score 4/7), 
Fred Song (V3, score 4/7) en Jasper van der Geer (V4, 
score 3,5/7) als team LCL te eindigen op een achtste 
plaats! Een geweldige prestatie van onze leerlingen 
omdat veel scholen aantraden met louter clubspelers, 
die vaak ook hogere ratings konden overleggen.

www.welkom-lcl.nl/nieuwbouw


De laatste ronde van zeven partijen van dit NK vindt 
plaats op vrijdag 2 december. Onze helden gaan 
dan proberen de positie in de top 10 te consolideren 
en misschien nog enkele plekjes te stijgen.

Leerlingen die interesse hebben in schaken kunnen 
zich altijd melden bij de heer Friesen. Je krijgt dan 
bericht bij een volgend schoolschaakevenement. 
In maart 2023 staat in ieder geval ook weer het 
jaarlijkse dam- en schaaktoernooi in aanloop naar 
de Artistieke Interlyceale op het programma.

V6 naar Parijs
In het holst van de nacht vertrokken onze eindexamen-
kandidaten naar Parijs (natuurlijk… twee leerlingen 
hadden zich verslapen en moesten nareizen). De 
eerste stop was bij Disneyland Parijs en het weer was 
nog wat druilerig. Maar de Efteling 2.0 bood natuurlijk 
voldoende afleiding. Er werd gegeten bij het Place 
de Tertre. In tegenstelling tot voorgaande jaren was 
er nu ook een overnachting geboekt, verdeeld over 
twee hotels. De volgende dag was het koud, maar 
zonnig. Alle tijd om de stad te gaan verkennen. In 
groepjes werden de highlights bezocht: van Eifeltoren 
tot het Louvre. Het waren vermoeiende, maar leuke 
dagen. 25 november gaan de examenklassen van 
havo.

Wisselbokaal NWO definitief naar het LCL!
Het bestuur van de Nederlandse Wiskunde Olympiade 
heeft onlangs besloten dat de wisselbokaal van de 
scholenprijs definitief toekomt aan het Lorentz Casimir 
Lyceum. Met 42 winnaars van de scholenprijs uit de 
periode 1980-2021 was er geen ruimte meer op 
deze iconische bokaal om namen van volgende 
winnende scholen toe te voegen. Van alle scholen in 
Nederland had ons lyceum in die 42 jaar de scholen-
prijs het vaakst in de wacht gesleept: in 1993, 1995 
(toen nog als Lorentz Lyceum), 2015, 2018, 2019 en 
2021. Dat was voor het bestuur van de NWO 
voldoende reden de trofee definitief aan onze 
school toe te kennen.

De winnaar van de scholenprijs in 2022 komt als 
eerste te staan op een replica van de huidige 
bokaal. Welke school dat is? Het Lorentz Casimir 
Lyceum! Deze prijs is op 11 november op de TU/e 
uitgereikt. De bokaal is een origineel ontwerp van 
beeldend kunstenaar en wiskundige Koos Verhoeff 
(1927-2018). Groot werk van deze wiskunstenaar is 
in de publieke ruimte in Nederland nog te zien in 
Valkenswaard (voor de liefhebbers: “Ovonde” aan 
de Leenderweg en “Spiralosaurus” aan de 
Damianusdreef).



Lanparty
Vrijdag 25 november is er weer een LAN-party voor 
de gamers onder ons. Feest van pizza’s en punten. 
Voorafgaand kan op groot scherm gekeken worden 
naar de voetbalwedstrijd. 

Open atelier
Moet je nog een tekenopdracht afmaken, omdat je 
even afwezig geweest bent tijdens tekenlessen en het 
anders niet op tijd afkrijgt? Heb je in de bovenbouw 
geen tekenlessen meer, maar wil je wel graag na 
lestijd een werkstuk maken voor de AI? Of vind je het 
heerlijk om even schilderend in de flow te komen, 
lekker je hoofd leeg maken na een volle lesdag? 
Dat kan de komende maanden!

Onze tekendocenten geven je de gelegenheid om 
op bepaalde tijden in hun tekenlokaal ontspannen 
aan het werk te zijn. 

De inlooptijden voor het Open Atelier zijn wekelijks:
•  Op dinsdag in lokaal C22 na het 7e lesuur tot 

16.00u (mw. van ‘t Land is dan aanwezig)
•  Op woensdag in lokaal Lte na het 6e lesuur tot 

16.00u (mw. Peters is dan aanwezig)
•  Op donderdag in lokaal C22 na het 7e lesuur tot 

16.00u (mw. Nouwen is dan aanwezig)

Tot ziens?

Nieuws vanuit het decanaat 
Ruim op tijd aangekondigd, zodat u het ruim van 
tevoren kunt inplannen: Op maandagavond 16 
januari 2023 organiseert Breda University of Applied 
Sciences (BUAS)  samen met jongerenadviesbureau 
Youngworks een webinar speciaal voor ouders over 
‘Studiekeuze en het puberbrein: hoe werkt dat?’. 
Hoe ontwikkelt een puberbrein? We geven inzicht in 
motivatie van pubers, do’s en don’ts bij het maken 
van een studiekeuze en ook onze studenten vertellen 
over hun eigen studiekeuzeproces. De webinar wordt 
afgesloten met een live Q&A. 


