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Leerlingenmail
Het is voor docenten vaak moeilijk, zo niet onmoge-
lijk, om leerlingen per mail te bereiken. Toch zijn er 
talloze situaties waarin dat nodig is: de bibliotheek 
die hen erop wil wijzen dat boeken niet zijn ingele-
verd; begeleiders die contact zoeken met kandi-
daten voor onderdelen van de A.I.; de decaan 
die belangrijke informatie over vervolgopleidingen 
wil communiceren, et cetera. Natuurlijk begrijpen 
we dat de hedendaagse jeugd andere kanalen 
gebruikt voor communicatie, maar vooralsnog is 
de schoolmail vaak de enige optie om die leerling 
te bereiken die je niet in de klas hebt. Wilt u er bij 
uw zoon/dochter op aandringen om de schoolmail 
met een zekere regelmaat te checken, of –beter 
nog- door te schakelen naar diens privé-e-mail-
adres?

Questproject Plan: EET, klas 2 
De leerlingen van klas 2 hebben zich in week 12, 
13, 14, en 15 tijdens Quest beziggehouden met 
duurzaam eten. Eerst gaf Bas Godschalk op vrijdag 
15 maart een lezing over het eten van insecten. 
Vervolgens bestudeerden de leerlingen hoe 
voedsel meer duurzaam zou kunnen zijn en ze 
probeerden een favoriet gerecht klimaatvriendelijker 
te maken. En natuurlijk werd er echt gekookt en 
gingen alle klasgenoten ervan proeven. De leerlin-
gen bereiden een klassikaal lopend buffet voor op 
dinsdag 9 april. Om 16.30 uur gaan ze aan tafel! 

Scheikunde Olympiade
Begin dit jaar hebben alle 6 vwo’ers en 16 geselec-
teerde leerlingen uit vwo 5 meegedaan aan de 
1e ronde van de Scheikunde Olympiade. De leer-
lingen moesten een toets maken over organische 
chemie, evenwichtsreacties van kaliumdichromaat, 
titratieopgave over kwantitatieve mengsels van 
natriumperjodaat en andere zaken die ik niet kan 
begrijpen. 

Onze leerlingen scoorden liefst 5 punten hoger 
dan het landelijk gemiddelde en daarmee hebben 
we de scholenprijs gewonnen en dat al voor de 
5e keer! Voor de 2e ronde worden de 135 beste 
leerlingen van het land uitgenodigd en wij zijn 
vertegenwoordigd met 7 leerlingen. Wij wensen 

Nena Slaats, Mirko van Donkelaar, Femke Tas, Ruerd 
Kroon, Darwin Liu, Dorine Baas en Jens van Bavel 
heel veel succes en hopen dat zij doordringen tot 
de beste 20 van Nederland die zullen meedoen 
aan de landelijke slotronde in juni. Alle lof voor 
onze scheikundedocent, men. Groeneveld, die dit 
alles begeleidt en mogelijk maakt.

Skiweek!
Op vrijdagavond 1 maart vertrokken 42 leerlingen 
voor de 26e editie van de inmiddels legendarische 
skiweek. De bestemming was weer het mooie 
Berggasthof Bottinghaus op de Galsterberg in het 
skigebied Schladming Dachstein. Met kleine oogjes 
na een slapeloze nacht kwamen ze aan om 8:00 
uur: ski’s afstellen en schoenen passen. Het span-
doek “Wilkommen Lorentz Casimir” motiveert dan 
wel om de kamers te gaan inrichten en op te frissen, 
want… om 13:00 beginnen de lessen. Helaas is het 
koud en mistig, iedereen is nog voorzichtig. Maar 
de volgende dag is de lucht strak blauw en de 
nacht erop valt nieuwe sneeuw! Het bleef prach-
tig weer, alleen dreigde wat dooi waardoor de 
sneeuw wat papperig werd.

Het werd een leuke week, geen blessures of breu-
ken, een spectaculaire rodelavond en genieten 
van de Oostenrijkse keuken. Meneer Bolk, men. 
Friesen en mw. Van der Zande, bedankt voor de 
goede organisatie. Voor foto’s: zie onze facebook-
pagina.

Wiskunde Kangoeroewedstrijd
Op donderdag 21 maart vond de Wiskunde 
Kangoeroewedstrijd plaats! Tijdens het 4e en 5e uur 
waren al onze tweede en derdeklassers bezig met 
de opgaven van deze internationale wedstrijd. Ook 
van de brugklassers deden er enkele leerlingen 
mee. Begin mei zullen de resultaten bekend worden. 
Op de website www.w4kangoeroe.nl kunt u opgaven 
vinden (van vorige edities van de wedstrijd). 

Artistieke Interlyceale
Meteen na de deadline van deze Nieuwsbrief, 
op 25 en 26 maart, staan ons 2 fantastische 
finaleavonden te wachten, aanvang 19:00 uur. 
De toegang is gratis! 



Tijdens de voorselecties op woensdag 27 februari 
en maandag 11 maart zijn de kandidaten 
geselecteerd die deze avonden gaan optreden. 
Het gaat hier om serieus talent! De jury ’s hadden 
het zwaar tijdens de voorselecties. Tijdens beide 
finaleavonden zijn deskundige externe juryleden 
aanwezig die gaan bepalen welke leerlingen ons 
uiteindelijk gaan vertegenwoordigen op het 
Kennemer Lyceum te Overveen op 29 maart. 
Die dag worden op onze Facebookpagina tussen-
standen en livebeelden gedeeld. In de volgende 
Nieuwsbrief uiteraard een uitgebreide terugblik. 
We wensen alle deelnemers veel succes!

Sportinterlyceale 2019
Naast de A.I. is er natuurlijk ook de S.I.: de Sport-
interlyceale Een toernooi waarbij het Lorentz voor 
alweer de vierde keer op rij de beker omhoog 
mocht houden, september jongstleden. Een pres-
tatie van formaat, maar bovenal een die smaakt 
naar meer. Zeker gezien het feit dat het Lorentz dit 
jaar op 27 september de gastheer zal zijn van het 
toernooi. Er zal alles aan gedaan worden om de 
beker in Eindhoven te houden. De sectie licha-
melijke opvoeding hoopt een sterk SI-team op de 
been te brengen. 1 april start de inschrijving van 
de sporters; de voorbereidingen zijn begonnen en 
vanaf half mei kunnen alle enthousiaste vrijwilligers 
zich aanmelden. 

LCL voetbaltoernooi 2019
Op 19 april 2019 zal de tiende editie van het 
Lorentz Casimir Lyceum voetbaltoernooi plaatsvin-
den. Tijdens deze sportieve dag strijden 12 scholen 
om de felbegeerde beker. Anders dan andere jaren 
zullen er dit jaar slechts twee teams per school 
deelnemen, een jongens- en meisjesteam. Tijdens 
deze jubileumeditie strijden de leerlingen van klas 1 
en 2 niet enkel tijdens de voetbalwedstrijden, maar 
wordt er ook een latjetrap-competitie gehouden. 
Inmiddels hebben de inschrijvingen plaatsgevon-
den en maken de leerlingen zich op voor de 
selectietrainingen. Vindt u het leuk om onze 
jongens en meisjes aan te komen moedigen? 
Dan verwelkomen wij u graag op vrijdag 19 april 
op het sportpark van RKSV Nuenen.

Delf examens
In maart deden 10 leerlingen mee aan het Delf-
examen B1. Het B1 Delf-examen is Frans voor ge-
vorderden. 13 maart was het schriftelijke deel en 
16 maart het mondeling in Venlo. In april is er een 
pretest, die gaat uitmaken welke leerlingen opgaan 

voor het examen B2, een graadje moeilijker. Na de 
grote vakantie zullen diploma’s uitgereikt worden 
aan de geslaagden.

Uitwisseling met Kempen
Donderdag 21 en donderdag 28 maart hebben 
de brugklassers een uitwisseling met het Luise 
von Duesburg Gymnasium in Kempen. Dat ligt in 
Duitsland, net over de grens bij Venlo. Ze gaan een 
dagje kijken hoe het op een school is in een ander 
land: hebben ze daar ook zoveel toetsen? Moeten 
de leerlingen stil zijn? Mag je eten in de klas of je 
mobieltje meenemen? Komen ze ook met de fiets 
naar school? Het is reuze-interessant om eens je 
blik te verruimen en te zien hoe het elders gaat.

Donderdag 21 maart ontvingen ze de hele dag 
hun gasten uit Kempen, die op onze school moch-
ten rondkijken. Daarna was de opdracht om iets 
‘typisch Nederlands’ te gaan doen met de Duitse 
gast. Een week later, donderdag 28 maart, zullen 
onze leerlingen naar Kempen gaan. Tot 13:00 uur 
volgen ze daar lessen op het gymnasium en daarna 
gaan ze met een Duitse leerling naar huis om de 
rest van de dag door te brengen. Rond 19:30 wor-
den de brugklassers terug verwacht in Eindhoven, 
ongetwijfeld met vele verhalen.

Aanmeldingen nieuwe leerlingen
In week 11 vonden de aanmeldingen plaats van 
nieuwe leerlingen. We melden trots dat zich aan 
het eind van die week 239 leerlingen hebben aan-
gemeld. Dat is een klas meer dan het streefgetal! 
Wij verheugen ons erop om ook met deze nieuwe 
leerlingen weer een geweldige schooltijd tege-
moet te gaan.

Ouderavonden
Woensdag 27 maart en maandag 1 april zijn er 
weer ouderavonden waarvoor u zich heeft kunnen 
inschrijven via Magister. Heeft u gesprekken aan-
gevraagd, dan heeft u een e-mail ontvangen 
met de mededeling dat de gesprekken zijn 
ingeroosterd. Uw ouderavondafspraken kunt u ook 
inzien in Magister. Graag willen we u erop wijzen 
dat parkeren op de Celebeslaan tijdens de ouder-
avonden moeilijk kan zijn. Er is echter een extra 
parkeerterrein beschikbaar (parkeerterrein van de 
TU), komende vanaf de berenkuil nog vóór het 
Casimirgebouw aan uw rechterhand.

Heeft u vragen over de ouderavond, dan kunt u 
deze stellen via ouderavond@lcl.nl


