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Dit is de eerste Nieuwsbrief van dit schooljaar. Via de 
Nieuwsbrief houden we ouders en andere lezers op 
de hoogte van gebeurtenissen, successen, wetens-
waardigheden en alle mooie dingen die op onze 
school gebeuren. We herinneren u aan belangrijke 
zaken en blikken terug op wat geweest is. De 
Nieuwsbrief komt ééns per maand uit, rond de 25e. 
Dit is de start is van een bijzonder schooljaar, waarin 
we na een lange periode van online lessen de draad 
gelukkig weer oppakken. En wat is het fijn om ieder-
een weer op school te zien! Gangen vol leerlingen 
die vrolijk met elkaar in gesprek zijn en klassen 
waar hard gewerkt wordt. Natuurlijk moeten we 
nog rekening houden met een aantal regels, maar 
samen weer op school zijn, is een fantastisch begin 
van het schooljaar!

Kick-off nieuwbouw
In een eerste bijeenkomst op 1 september is ge-
presenteerd hoe wij de komende maanden gaan 
toewerken naar een programma van eisen voor de 
nieuwbouw. Een vertegenwoordiging van medewer-
kers, ouders en leerlingen gaan meedenken over de 
eisen die we willen stellen aan een nieuw gebouw. 
In januari ligt er volgens planning een ‘programma 
van eisen’ op tafel. We verheugen ons op dit proces, 
waarbij de doelstelling is om in 2023 een prachtig 
nieuw gebouw te realiseren in onze huidige groene 
omgeving. Tot die tijd blijven wij in ons eigen mooie 
jaren 60-gebouw. Wordt vervolgd!

Havo 4 naar Aqua Best
Vrijdag 4 september gingen 120 leerlingen van 
havo-4 naar Aqua Best voor een kennismakingsdag. 
Ook de mentoren gingen mee, zodat men elkaar 
eens op een geheel andere manier kon leren 
kennen. Er waren -coronaproof- 8 activiteiten, waar-
onder levend tafelvoetbal, een touwenparcours 
in het moeras, boogschieten en een ondergronds 
doolhof. Tussendoor was er een gezamenlijke lunch. 
De dag werd traditiegetrouw afgesloten met de 
schans. Hier konden de leerlingen al hun kunsten en 
moves laten zien door van een flink hoge schans te 
springen. De watertemperatuur was nog aangenaam 
en het weer bleef goed. Kortom, het werd een erg 
geslaagde dag waar de leerlingen met plezier op 
zullen terugkijken.

Kennismaking brugklassen
I.v.m. corona was er dit jaar geen driedaags brugklas-
kamp, maar werden er op twee dagen activiteiten 
georganiseerd, waardoor de nieuwe brugklassers 
elkaar en de (mini)mentoren beter konden leren 
kennen. Op woensdag 2 september waren er allerlei 
activiteiten op school: kennismakingsspelletjes, 
workshops drama en muziek; er werden vliegers 
gemaakt in kleine groepjes en de leerlingen leerden 
hoe om te gaan met hun ‘Plenda’. Het was stralend 
weer! Helaas was dat de tweede dag niet het geval. 
Op donderdag 3 september gingen de 9 brugklassen 
met bussen naar vier verschillende locaties: Ommel, 
Leende, De Mortel en Weert. Hier werden in de 
ochtend nog een aantal groepsopdrachten en 
kennismakingsspelletjes gedaan. Gelukkig werd het 
nog droog en konden de kinderen zich ’s middags 
vermaken met sport en spel. De meeste leerlingen 
hebben zich goed geamuseerd én ze weten nu 
beter bij wie ze in de klas zitten.

Excursies
De excursie naar Luik op dinsdag 13 oktober voor 
vwo 4- en havo 4-leerlingen met Frans in hun pakket 
gaat helaas niet door. De reisorganisatie in Luik heeft 
gevraagd om het geplande stadsbezoek te annu-
leren. De excursie naar Den Haag voor vwo 4 op 
woensdag 14 en donderdag 15 oktober gaat dit jaar 
ook niet door. Een belangrijk onderdeel van deze 
excursie is een bezoek aan de Tweede Kamer. 
Vanwege corona zou dat niet mogelijk zijn.

BrainSport Junior 
In de tweede schoolweek is BrainSport Junior weer 
begonnen voor klas 2 en 3. BrainSport Junior is een 
programma voor hoog- en meerbegaafden in de 
onderbouw. De leerlingen krijgen uitdagende lessen 
en werken zelfstandig aan projecten over onderwer-
pen die niet of nauwelijks in het normale curriculum 
voorkomen. De lessen worden gegeven volgens de 
methode Big History, een opzet die de geschiedenis 
van het universum bestrijkt vanaf de oerknal tot aan 
de toekomst. De lessen worden gegeven door ver-
schillende docenten over onder meer kunst, sociale 
psychologie, sterrenkunde en kwantummechanica.
De leerlingen die meedoen, volgen 1 of 2 lessen per 
week tijdens hun reguliere lessen. Naast de lessen 
worden er ook uitstapjes buiten school georganiseerd. 



De deelnemende leerlingen zijn geselecteerd door 
afname van de IST, de zogeheten Intelligentie 
Structuur Test, uitgevoerd door het Centrum voor 
Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen. In week 38 
zal deze test worden afgenomen in de gymnasium-
brugklassen. De leerlingen uit de hv-klassen met 
een vol vwo-advies worden ook getest; in week 
39. De brugklasleerlingen beginnen na de kerst met 
BrainSport Junior.  

Nieuwe leerlingenstatuut
Er is sinds kort een nieuw leerlingenstatuut. U vindt het 
op MijnLCL onder ‘downloads’.

Veiligheid voorop
Om de veiligheid en gezondheid van alle betrokke-
nen binnen school zo goed mogelijk te garanderen, 
is het belangrijk dat ieder zich aan de regels houdt:
•  We ontsmetten onze handen bij binnenkomst.
•  Leerlingen houden zich aan het eenrichtings- 

verkeer en docenten spreken hen daarop aan.
•  Leerlingen houden 1.5 meter afstand tot de  

volwassenen.

We brengen graag nog even de regels onder de 
aandacht voor het thuisblijven of naar huis gaan:
•  Bij klachten blijven we thuis (neusverkoudheid/ 

hoesten/moeilijk ademen/benauwdheid/ verhoging 
of koorts/ plotseling verlies van reuk of smaak)

•  Is een huisgenoot ziek? Bij meer dan 38 graden 
koorts en benauwdheidsklachten blijf je ook thuis en 
je gaat weer naar school als iedereen 24 uur geen 
klachten heeft of na een negatief testresultaat.

Wat doe je als je in contact geweest bent met een 
besmet persoon?
 Neem in dit geval contact op met de GGD en vraag 
ook of naar school gaan toegestaan is.

Wat als er iemand besmet is op school?
•  De GGD neemt in dezen het contactonderzoek 

voor haar rekening. Daarbij wordt iedereen die  
langer dan een kwartier binnen 1.5 meter is  
geweest van de besmette persoon gevraagd zich 
te melden bij de GGD.

•  Betrokken ouders en personeelsleden worden op 
de hoogte gebracht en krijgen een aanspreek- 
persoon voor vragen. 

Een paar nieuwe regels
•  Bij een excursie waarbij van busvervoer gebruik 

wordt gemaakt, moet iedereen zelf een mond- 
kapje meenemen. Hier geldt dezelfde mond- 
kapjesplicht als in het openbaar vervoer.

•  Een mondkapje dragen is ook noodzakelijk bij  
verschillende practica bij biologie, scheikunde, 
natuurkunde, of bij de vakken 3Design en tekenen. 
Hier is namelijk de 1.5 meterregel niet te hand- 
haven. Zorg er daarom voor dat je altijd een 
mondkapje bij je hebt. Misschien een leuke  
uitdaging om het meest originele mondkapje te 
maken?

De regels m.b.t. corona worden met enige regel-
maat bijgesteld. Bovenstaande informatie is 
gebaseerd op de actuele situatie. Raadpleeg 
daarom altijd de website van de VO-raad om van 
de laatste stand van zaken op de hoogte te zijn: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-
kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs
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