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Debatclub
Meteen na de herfstvakantie gaat de debatclub
weer van start. De debatclub staat in principe open
voor leerlingen van alle jaarlagen, maar als het gaat
om de wedstrijd waar we ons op voorbereiden, dan
is die toch het meest geschikt voor de ouderejaars.
Als school nemen we 11 februari deel aan de
scholierendebatwedstrijd ‘Op weg naar het Lagerhuis’
van VARA/BNN.
Na maanden oefenen in het debatteren en voorbereiden van de stellingen gaat een team van 10
leerlingen naar Den Bosch om ons te meten met
een twintigtal andere scholen uit Noord-Brabant.
Hier bepaalt een driekoppige jury na elk debat welke
school het debat gewonnen heeft, waarbij zowel op
inhoud, maar ook op presentatie wordt gelet.
Ook vaardigen we één of twee leerlingen af die een
speech hebben voorbereid, een vast onderdeel van
de wedstrijd. Dus, heb jij de wereld wat te vertellen?
Meld je hiervoor aan. Leerlingen die niet op hun
mondje zijn gevallen en die nog mee willen doen,
kunnen een mail sturen naar: brouwers.l@lcl.nl

Musical “Fame”
Volgens planning zou in februari 2021 de musical
‘Fame” opgevoerd worden voor volle zalen. Een cast
van 25 leerlingen is die opvoering al aan het voorbereiden vanaf april-mei dit jaar. Dat betekent dat
de audities en de eerste repetities plaatsvonden
tijdens de lockdown. Het is nu echter onzeker hoe
vol die zalen mogen zijn. Op dit moment zijn dat er
maximaal 30. Daarom is besloten de voorstellingen
één jaar op te schuiven. De musicalgroep blijft actief.
In kleinere groepen volgen de deelnemers na de
herfstvakantie tot februari workshops in muziek, dans
en drama. We gaan zeker nog iets van ze ‘horen’!

Om die teleurstelling enigszins te compenseren,
werden ze deze maand als Nederlandse winnaar in
het zonnetje gezet door ScienceMakers. ScienceMakers is een organisatie die zich sterk maakt voor
de promotie van wetenschappelijke en technologische vaardigheden in het onderwijs. Dinsdag 13
oktober mochten ze als team naar Utrecht om daar
een “Techtalk” te houden. Het filmpje van de TechTalk
komt in november online op het YouTube-kanaal van
ScienceMakers en op de website sciencemakers.nl.
Het trotse team bestond uit Bjorn Janssen en Jochem
van den Broek (uit V6), Ties van den Broek en Lars
Hermsen (uit V4) Joep Teisman uit H5.

Après-ski
Onze ski- en snowboardclub gaat al 27 jaar op rij
in de voorjaarsvakantie onder leiding van enkele
docenten op skivakantie, doorgaans naar Schladming-Dachstein in de Tauernregio. Fanatieke skiërs
en snowboarders, beginners of gevorderden wagen
zich dan op de pistes van de Galsterbergalm. Maar
helaas, iedereen zal begrijpen dat het komend jaar
een andere voorjaarsvakantie gaat worden: wellicht
geen carnavalsoptochten en ook geen skireis.
In ieder geval valt zo’n reis onder de huidige omstandigheden niet te plannen en dat zou wel moeten.
We hopen en verwachten dat de sportieve traditie in
2022 weer opgepakt kan worden.

Nieuwe schoolgids
In de schoolgids vindt u alle informatie met betrekking tot schoolorganisatie, clubs, regels, afspraken,
curriculum, enz. De nieuwe schoolgids 2020-2021 is
te vinden op de website van school en via mijnlcl.nl.
Vanaf dit schooljaar ontvangen alle ouders/leerlingen
van de brugklas een papieren versie. De ouders/
leerlingen van leerjaar 2 t/m 6 hebben de beschikking
over de digitale versie.

First Tech Challenge
Het FTC-team van onze school won zaterdag
8 februari j.l. in Breda de Inspire Award in de Nederlandse finale van een wereldwijde robotcompetitie.
Als landelijk winnaar zouden ze Nederland gaan
vertegenwoordigen bij het internationale vervolg
van deze wedstrijd in Detroit. Maar toen kwam de
coronakink in de kabel.

Corona
Helaas moeten we constateren dat niet alle leerlingen doordrongen zijn van de noodzaak van de
genomen maatregelen: niet iedereen draagt een
mondkapje in de gangen; leerlingen botsen soms
onnadenkend tegen oudere collega’s op of lopen
tegen de looprichting in. Kortom, ze zijn met andere

zaken bezig. Ze zijn soms ook niet goed geïnformeerd
(“Als ik praat, mag ik toch mijn mondkapje afzetten”?).
Begrijpelijk, maar wel zorgwekkend.
De regel is: mondkapjes moeten altijd op, tenzij de
leerling in de klas zit of in de aula eet. We gaan er nu
van uit dat iedereen inmiddels de regels kent. Geen
mondkapje is daarom vanaf nu: om 8 uur melden.
Veel docenten zijn ongerust. Coronamaatregelen
als contact vermijden en niet met meerdere tegelijk
in kleine ruimtes zijn, gelden kennelijk niet voor hen.
We willen allemaal zo snel mogelijk weer terug naar
‘normaal’. Dat vraagt om solidariteit. We doen het
samen? Spreekt u er thuis eens over met uw zoon of
dochter.

