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Infoavond 

Donderdag 1 november was er een infoavond voor nieuwe 

brugklassers en hun ouders. De avond werd druk bezocht. 

10 groepen leerlingen werkten aan een “mini-Questproject” 

waarbij ze de rugzak van de toekomst gingen ontwikkelen. 

Die heeft natuurlijk zonnepanelen, verlichting voor de 

donkere wintermaanden en een oplaadpunt voor hun 

mobiel. Techneuten, wat let jullie? 

Ouders hadden ondertussen voorlichting in de aula over 

de dagelijkse gang van zaken op school, de toelating en 

de Questprojecten.  

De avond was sfeervol en geslaagd. 

 

Lan-party 

26 oktober j.l.  vond  de 10e editie van de Lan-party plaats, 

die twee keer per jaar georganiseerd wordt door 

enthousiaste leerlingen onder begeleiding van diverse 

docenten en medewerkers van de ICT. Wat is een Lan-

party? vraagt u zich wellicht af. Geheel aansluitend bij de 

belevingswereld van onze doelgroep worden van 17:00 

uur tot middernacht onlinegames gespeeld, maar nu tegen 

die vijand die daarachter aan de tafel zit! Er waren 50 

pizza’s nodig om een Counter strike GO competitie te 

houden en ook de consoles waren vertegenwoordigd. Tja, 

het is een andere wereld en als alien, ouder of docent kom 

je nu eenmaal van een andere planeet.  

Voor de deelnemers is de Lan-party een geweldig feest. 

Organisatoren bedankt! 

 

Questprojecten in november 

De leerlingen van klas 1 vormden deze maand heuse 

redacties: er moest een tijdschrift gemaakt worden, 

‘MeMagazine’. Razende reporters renden door de gangen 

om nieuws te verzamelen over klas- en questgenoten, hun 

hobby’s, huisdieren en familieverhalen.  

Uiteindelijk maakt ieder groepje een glossy magazine, dat 

gepresenteerd wordt aan het publiek. Om wat meer 

zelfvertrouwen te krijgen voor hun allereerste 

presentatieavond, volgden de leerlingen een workshop 

presenteren bij NOS-presentator Cindy de Koning. Ze 

vertelde hun hoe je kunt gaan staan, overtuigend kunt 

spreken en hoe je een betoog spannend maakt. 

 

De leerlingen van klas 2 hebben tijdens het Questproject 

‘Incredible Machine’ vooronderzoek gedaan naar hoe je 

een domino-effect zo lang en afwisselend mogelijk in gang 

kunt houden. Zwaartekracht en onvermoede bewegingen 

moesten gekend en zo effectief mogelijk benut worden. 

Tijdens diverse eindpresentaties bij Dukino, een 

fabriekshal in sectie C, namen telkens twee klassen het 

tegen elkaar op. Iedere klas bouwde een kettingreactie. De 

klas met de best en langst werkende, origineelste 

kettingreactie won de avond. 

 
 

Wiskunde Alympiade 

De Wiskunde Alympiade (voor leerlingen met wiskunde 

A) en de Wiskunde B-dag (voor leerlingen met wiskunde 

B) vonden plaats op vrijdag 16 november. Op onze 

school neemt de gehele jaarlaag V6 deel. Het betreft in 

beide gevallen een wiskundewedstrijd waarbij de 

leerlingen in teamverband een hele dag (8 uur) werken 

aan een open probleem. Aan het eind van de dag 

leveren ze een schriftelijke rapportage in over hun 

onderzoek. De jurering is in handen van het Freudenthal 

Instituut van de Universiteit van Utrecht. Op onze school 

fungeert de wedstrijd ook als praktisch schoolexamen 

voor wiskunde. 

In Nederland doen ongeveer 150 scholen mee aan de 

Alympiade en/of B-dag. Aan de Alympiade wordt ook in 

andere landen meegedaan (o.a. scholen uit Aruba, 

België, Denemarken, Duitsland, Iran). Een team van 

onze school heeft de Wiskunde B-dag gewonnen in 

2000, 2003, 2009 en 2015. In 17 van de 19 edities tot nu 

toe bereikte een team van het LCL de top-10 van 

Nederland.  

 
Musical in motion 

Zondag 11 november waren leerlingen van onze 

musicalclub te zien in het Parktheater. Daar traden ze 

op met het Brabants Theater Orkest. De optredens 

waren indrukwekkend en oogstten veel applaus. Dat 

belooft wat voor de uitvoering van de musical ‘Hairspray’ 

in februari volgend jaar. 

 

Halloweenfeest  2e klas 

Al jarenlang organiseren de mentoren van de tweede 

klassen een feest voor hun leerlingen en al jarenlang is 

het thema Halloween. Halloween is het nieuwe 

‘allerzielen’, een rooms-katholieke traditie waarbij de 

overledenen worden herdacht. Dat viel dit jaar op vrijdag 

2 november. Ondanks de macabere aanleiding, waar de 

leerlingen geen weet van zullen hebben, werd het een 

spetterend feest. Er was een dj en er was frisdrank en 

een bakje frites voor eenieder. Dit jaar hadden de 

leerlingen heel goed gehoor gegeven aan de oproep om 

verkleed en/of geschminkt te komen. Ook hebben de 

leerlingen zelf meegewerkt om het feest tot een succes 

te maken: de zaal was ingericht en versierd door een 

klas, een klas had prachtige maskers geschilderd en 

een andere klas had pompoenen uitgehold.  

Sfeerverhogend! 

De avond werd een succes. Er werd volop gedanst en 

heel hard meegezongen. Docenten waren onder de 

indruk van de dansmoves! 

 

Global Exploration 

In de zomervakantie zijn 5 docenten met 30 leerlingen 3 

weken naar Peru geweest voor een interculturele stage. 

Voornamelijk in Ayacucho en omgeving hebben we 

kennisgemaakt met de stichting Mama Alice. Deze  
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stichting verzorgt o.a. in de sloppenwijk Yanama 

naschoolse opvang voor ongeveer 500 kinderen. Onze 

leerlingen hebben hier geassisteerd bij de opvang en een 

sport- en spelmiddag georganiseerd voor de kinderen. 

Andere activiteiten: een weekend bij gastgezinnen in 

Yanama, een week lang gewerkt op het terrein van een te 

bouwen ecolodge, waarvoor de leerlingen ruim 7000 euro 

bijeengebracht hebben, gevoetbald en gevolleybald tegen 

de middelbare school van Quinua, een ontmoeting met 

voormalige straatjongens, die dankzij Mama Alice een 

opleiding hebben kunnen volgen.. 

Een fantastische ervaring, hoog in de Andes, ver van huis 

in totaal andere omstandigheden dan thuis, ontdekken wat 

de verschillen tussen jouw leven en dat  

van je buddy zijn, maar vooral ook ontdekken dat je veel 

gemeenschappelijk hebt, hoewel je in totaal andere 

omstandigheden opgroeit. 

Op vrijdag 16 november vond de slotmanifestatie plaats bij 

ons op school. 

 

Afgelopen weken heeft de werving en selectie 

plaatsgevonden voor de nieuwe Xplorereis:  in juli 2019 

gaan 24 leerlingen en 4 begeleiders vanuit school 3 weken 

naar Indonesië. In de omgeving van Bogor en Yogyakarta 

op Java zullen we op een aantal scholen te gast zijn en bij 

de Tara Foundation in Bogor de handen uit de mouwen 

steken. Ook ondersteunen we De Tara Foundation en het 

Wildlife Rescue Centre in Yogyakarta.  

De komende maanden gaan deze leerlingen sponsoren 

benaderen en acties opzetten om hun geld voor de reis 

bijeen te krijgen. 

 
Uitreiking Delf-diploma’s 

Donderdag 15 november ontvingen 9 leerlingen hun Delf-

diploma. Het Delf-programma is bedoeld voor leerlingen 

die elke week een uur extra Frans volgen om zich voor te 

bereiden op het Delf-examen van het niveau B1 of B2. Het 

Delf-diploma B2 biedt toegang tot een Franstalige 

vervolgopleiding en met niveau B1 kan iemand voldoende 

in het Frans communiceren om zich te redden in een 

Franstalig land. Ieder jaar zijn er 10 à 20 leerlingen 

geïnteresseerd in de extra lessen Frans. 

Tijdens de feestelijke uitreiking van de diploma’s hield 

mevrouw Baart een toespraak in het Frans. Dat moeten 

deze leerlingen verstaan hebben. Chapeau pour ces 

étudiants! 

 
Minilessen 

Woensdag 21 november werden er minilessen gegeven 

voor leerlingen van groep 7 en 8. We hadden zo’n 200 

enthousiaste leerlingen op bezoek die allemaal 3 

verschillende lessen volgden. Ze konden o.a. kiezen uit 

geschiedenis, Latijn, Cambridge, design en wiskunde. 

 

Sinterklaas 

Op woensdag 5 december a.s. gaat de school om 13.00 

uur dicht om iedereen in de gelegenheid te stellen de sint 

te ontvangen in huiselijke kring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderavonden 

Donderdag 6 december en dinsdag 11 december 2018 

zijn er weer ouderavonden waarvoor u zich heeft 

kunnen inschrijven via Magister. Heeft u gesprekken 

aangevraagd, dan ontvangt u op vrijdagmiddag 30 

november een e-mail met de mededeling dat de 

gesprekken zijn ingeroosterd. Vanaf dat moment staan 

uw ouderavondafspraken in Magister. 

Graag willen we u erop wijzen dat parkeren op de 

Celebeslaan tijdens de ouderavonden 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.
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