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LCL-voetbaltoernooi
Op 19 april, de vrijdag voor de meivakantie, vond de 
tiende editie van het LCL-voetbaltoernooi plaats. Een 
geslaagde editie, waarbij de weergoden ons wederom 
goed gezind waren. Na een lange dag vol strijd en 
plezier won het Frits Philips Lyceum de prijs voor de beste 
school. Onze meiden en jongens werden respectievelijk 
7de en 8ste. Na het afscheid van de andere scholen 
werd de dag afgesloten met een barbecue voor de 
organisatie en de deelnemende spelers van het Lorentz. 
Een gezellige afsluiter van een zeer geslaagde jubileum-
editie. Tot slot willen we via deze weg alle ouders die 
tijdens de dag zijn komen supporteren bedanken voor 
hun komst. Tot volgend jaar, wij hebben er nu al zin in.

Questprojecten
In mei en juni waren er diverse leerzame Questprojecten 
voor de 1e en 3e klassen:

Groene reis gewenst
De brugklassers richtten tijdelijk een reisbureau op om 
een reisprogramma te maken waarin duurzaamheid 
centraal staat. Niet vliegen dus. Dinsdag 28 mei konden 
de ouders ’s avonds naar de vakantiemarkt komen. 
De leerlingen presenteerden vanuit hun kraampjes 
hun duurzame reisprogramma’s. De pitches waren zo 
aantrekkelijk dat het jammer is dat de reizen niet echt 
geboekt konden worden.

Are You DEF?
In de week van 3 tot en met 7 juni gingen de leerlingen 
van klas 3 een hoorspel verzorgen voor publiek. De leer-
lingen hebben in een moderne vreemde taal een script 
geschreven. Dat mocht elke taal zijn, dus de vertaalapp 
moest helpen met soms zelfs het Turks. De leerlingen 
hadden bovendien een workshop stemexpressie gevolgd 
bij een echte stemactrice. In de hoorspelen werden ook 
allerlei analoge en digitale geluiden verwerkt. Het was 
een heuse revival of the fifty ’s. De voorstellingen vonden 
iedere dag van week 23 plaats van 16.30 tot 18.00 uur.

Xplore: de reis gaat beginnen!
Op maandag 1 juli vertrekken we met 23 leerlingen naar 
Jakarta. Eerst gaan we in Yogyakarta aan het werk voor 
het Wildlife Rescue Center, een organisatie die zich be-
zighoudt met de bescherming, bevrijding en rehabilitatie 
van alle dieren die in gevangenschap leven op Java. 
Doel is zoveel mogelijk dieren terug te plaatsen in de 

natuur. We helpen de vrijwilligers van het WRC en zullen 
veel over de dieren leren.

Ook verzorgen we activiteiten voor een lagere school.
We logeren een paar dagen bij de leerlingen van de 
Budi Mulya International School die in januari bij ons te 
gast zijn geweest.

Uiteraard bezoeken we ook de Kraton en het paleis van 
Yogyakarta en de Borobudur. Op West-Java, in de 
omgeving van Bogor, houden we ons samen met 
De Tara Foundation en de gemeenschap en scholen 
van Sindrangasa bezig met het vergroten van kennis 
over natuur en milieu. Onze leerlingen sponsoren hier 
met ongeveer €7000,-! de bouw van klaslokalen en de 
verbetering van de drinkwatervoorziening.

En we kijken natuurlijk uit naar de workshops over o.a. 
batik en traditionele Javaanse instrumenten, naar de 
lessen Javaanse dans, naar het inkopen doen op de 
lokale markt en Javaans koken samen met onze buddy’s, 
het bezoek aan Kraton en paleis van Yogyakarta en aan 
de Borobudur. Volg ons op onze Facebooksite Xplore 
Lorentz Casimir Lyceum en op Instagram.

Olympiadefeestje
Op de laatste dag van het centraal examen, woensdag 
22 mei, werd het jaarlijkse olympiadefeestje gehouden 
om de leerlingen die bijzondere prestaties hebben 
geleverd in het zonnetje te zetten. 46 leerlingen en hun 
ouders waren uitgenodigd. Medeleerlingen zorgden voor 
een muzikale omlijsting tijdens de uitreiking door 
mw. Baart en dhr. Friesen. Elke leerling werd naar voren 
gehaald. Ze ontvingen een oorkonde van de school 
en een cadeautje. De vakken biologie, natuurkunde, 
scheikunde, wiskunde en aardrijkskunde hebben deel-
genomen. Met wiskunde en scheikunde behaalden we 
landelijk de scholenprijs.

Een bijzondere vermelding verdient Nena Slaats die lan-
delijk derde werd bij de Nationale Scheikundeolympiade. 
Bij biologie behaalden drie leerlingen een plaats in het 
landelijke klassement: Samantha Li (6e), Lucas van Osen-
bruggen (14e) en Dido Curwiel (15e). Bravo!

Vierde plek wiskunde A-lympiade
Bij de wiskunde A-lympiade analyseren leerlingen in 
groepjes van 4 een open wiskundig probleem dat aan-



sluit bij wiskunde A. Dit jaar was dit het verdelen van een 
beperkt aantal vaccinaties onder verschillende groepen 
om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken. 
Er deden ruim 1000 teams van 79 verschillende scholen 
mee, maar met hun inhoudelijke en creatieve verslag 
wisten Jonne van Nimwegen, Romy van Bakel, Sam 
Berends en Jolein Schriks dit jaar de finale te bereiken. 
Op het finaleweekend namen ze het met een nieuwe 
opdracht op tegen teams uit onder andere Denemarken, 
Japan en Iran. Met hun verslag over het gedrag van de 
bank in het spel Deal or No Deal wisten zij uiteindelijk de 
vierde plek te veroveren, waarmee ze laten zien dat het 
presteren op wiskundewedstrijden niet alleen voor onze 
wiskunde B-leerlingen is weggelegd. Hun goede presta-
ties worden gevierd met een lunch met mw. Baart op 
26 juni.

Brainport
Voor de tweede keer was vrijdag 7 juni de ontknoping 
van de Grand Challenge van Signify (voormalig Philips 
Lighting) in het TechniekHuys in Veldhoven. Vorig jaar 
draaide de challenge om de winkel van de toekomst, 
deze editie bogen bollenbozen van de elf Brainport-
scholen zich over het sturen van mensenmenigten. 
Alle leerlingen van 2 vwo konden aan deze opdracht 
meedoen. 8 leerlingen van 2 vwo werden uiteindelijk 
geselecteerd. Femke van der Koijk en Cecile Kapteijns 
werden genoemd in het Eindhovens Dagblad. Het twee-
tal bedacht toegangskaarten met een kleurcode die 
correspondeert met een ingang. Voor hun presentatie 
aan de jury gebruikten ze een zelfgemaakte maquette 
van een concertzaal. Gekleurde ledstrips bij elke ingang 
maken de stroomlijning van een mensenmenigte 
duidelijk. Een geweldige vondst. De Grand Challenge wil 
middelbare scholieren laten zien hoe leuk techniek is en 
dat hebben enkele leerlingen kunnen ervaren. Dank aan 
mw. Barnier voor haar initiatief en begeleiding.

Examens
De examinatoren hebben de afgelopen weken hard 
gewerkt. Het nakijken van de examens en het overleg 
met tweede correctoren vergt elk jaar veel tijd. Dinsdag 
11 juni vierden de examenkandidaten hun afscheid van 
school met een indrukwekkend gala op kasteel Heeze. 
Woensdag 12 juni zijn de resultaten bekendgemaakt: 
op havo is 95.3% van de leerlingen al geslaagd.  
Op vwo 95.1%. Nu al een mooi resultaat.

17 t/m 20 juni zijn de herkansingen voor de kandidaten 
die nog niet geslaagd zijn of voor hen die hun cijfer willen 
verbeteren. Vrijdag 28 juni hebben we voor iedereen de 
definitieve uitslag binnen.

De diploma-uitreikingen zijn gepland op donderdag 
20 juni en vrijdag 21 juni. Op woensdag 3 juli wordt het 
diploma uitgereikt aan de kandidaten die in het tweede 
tijdvak alsnog geslaagd zijn. We hopen dat het evenals 
voorgaande jaren voor eenieder een feestelijk afscheid 
van school zal zijn.

De examenkandidaten leveren de boeken van Iddink 
(atrium C-gebouw) én de boeken van school 
(hal C-gebouw) in op dinsdag 2 juli. Alle informatie 
over de in te leveren boeken van school staat t.z.t. op 
MijnLCL.nl

Magister dicht in toetsweek
Ieder jaar is het een afweging of Magister wel of niet 
zichtbaar moet blijven tijdens de laatste toetsweek. 
Leerlingen kunnen door het behalen van een slecht cijfer 
zomaar de moed laten zakken, of juist door enkele goede 
resultaten calculerend gedrag gaan vertonen dat wij niet 
wensen. 

Mede op basis van de ervaringen van vorig jaar hebben 
we ervoor gekozen om Magister dit jaar vanaf de eerste 
dag van de toetsweek tot het moment na de inzage in 
toetsen gesloten te houden. 

Inleveren boeken van school en van Iddink
Op maandag 1 en dinsdag 2 juli 2019 moeten de 
boeken van school en de boeken van Iddink worden 
ingeleverd.

Alle informatie, inlevertijden en in te leveren boeken vindt 
u op MijnLCL (ouders – boeken – inleveren boeken).
Bij het inleveren van de boeken wordt een inleverbewijs 
aan de leerling meegegeven. Dit moet u goed bewaren, 
want de facturen voor niet ingeleverde en beschadigde 
boeken worden pas in september verstuurd.

We wensen iedereen alvast een prettige 
vakantie! De volgende nieuwsbrief zal 
verschijnen in september.


