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Nieuwe Nieuwsbrief 
U leest de eerste vernieuwde Nieuwsbrief! Deze uitgave zal 
maandelijks verschijnen en heeft de bedoeling ouders op de 
hoogte te stellen van wat er in en rond de school gebeurt of 
gebeurd is. We hopen dat u de Nieuwsbrief met plezier gaat 
lezen! 
 

Beste school in de regio 
Jaarlijks rapporteert het Ministerie van Onderwijs in hun 
“Vensters voor verantwoording” over de behaalde resultaten 
van een school in vergelijking met soortgelijke scholen 
landelijk en in de regio. Allerlei resultaten worden 
meegewogen: de doorstroming, de eindexamenresultaten 
en de samenstelling en aard van de scholen. Dit jaar was 
die landelijke vergelijking aanleiding voor gebak in de 
personeelskamer: een percentielscore van 100% op het 
Centraal Examen geeft aan dat we in een straal van 25 km 
het beste havo én het beste vwo zijn op het gebied van 
onze eindexamenresultaten.  
We zijn trots dat onze inspanningen, zowel van docenten 
als de leerlingen, zo zijn beloond! 
 

Certificaatuitreiking Cambridge-examens 
In juni 2018 vonden de Cambridge- examens voor Engels, 
afgenomen en beoordeeld door examinatoren van 
Cambridge University, plaats. Maar liefst 117 LCL leerlingen 
zijn geslaagd: 16 leerlingen behaalden het FCE Certificaat, 
59 leerlingen het CAE certificaat en 42 leerlingen hebben 
het hoogste Cambridge niveau, CPE, behaald.  
Wij feliciteren alle leerlingen met deze uitstekende prestatie. 
Om hun het Certificaat te overhandigen hebben we een 
feestelijke uitreiking gepland op donderdag 8 november a.s. 
om 16.00 uur in de Casimiraula. Leerlingen en hun 
ouders/verzorgers zijn van harte welkom. 
 

Voor de 4e keer de Sportieve Interlyceale 
gewonnen! 
Vrijdag 28 september vertrokken in alle vroegte bussen met 
150 van onze sportievelingen naar Amsterdam om tijdens 
de jaarlijkse S.I. records te verbreken en wederom de beker 
te bemachtigen (we hadden al drie jaar op rij gewonnen). 
Middelpunt vormde de mascotte ‘LoCa’, een soort oranje 
eekhoorn dat niet zou misstaan in een reclame voor de ING 
en dat vandaag de bijgelovigen tot hemelse prestaties 
moest aanzetten, maar vooral voor veel hilariteit zorgde in 
de sportzalen. 
 
Tijdens dit sportieve treffen met de andere lycea wordt de 
competitie in de ochtend bepaald door teamsporten, als 
voetbal en hockey. Later in de ochtend vinden de 
atletiekonderdelen plaats, zoals speerwerpen, 
hoogspringen, e.d. 
 
Een paar vermeldenswaardige feiten willen we u niet 
onthouden: het volleybalteam meisjes won alle wedstrijden. 
3 teams wisten een eerste prijs in de wacht te slepen: 
atletiek onderbouw meisjes; atletiek bovenbouw meisjes en 
atletiek onderbouw jongens. Shaimiron Ruiter (H2) viel op 

het laatste moment in bij de sprint en werd tweede! De 
meisjes bovenbouw estafette behaalden bijna een S.I.-
record: maar 0,4 sec. ervanaf! 
 
We zijn trots op onze sporters die voor de 4e keer op rij 
de Sport Interlyceale wisten te winnen. Er is extra 
getraind en geoefend. De gymsectie trok alles uit de kast 
om het sportieve treffen succesvol te maken. Chapeau! 
En, zoals Cruijf zei: winnen doe je met z’n allen! 
 

Activiteitenweek 
De week voor de herfstvakantie was de activiteitenweek. 
Die houdt in dat allerlei verdiepende en ondersteunende 
activiteiten ondernomen worden die buiten het reguliere 
lesprogramma vallen. Hierbij een greep uit het 
programma: 
 
De tweede klassers hadden maandag een sportdag. 
Bijzonder was dat niet alleen lo-docenten hierbij 
betrokken waren, maar dat ook andere docenten voor 
een dagje van hun hobby hun beroep maakten. Dhr. 
Janssen van Frans en dhr. Van Hintum van biologie 
gaven een cursus zelfverdediging. Ook onderdelen die 
normaliter niet aan bod komen, zoals bolderen, werden 
die dag aangeboden. 
 
Van dinsdag t/m vrijdag was er, ook voor de tweede 
klassen de ‘zeepkistenrace’ in “Sectie C” , vlak bij school. 
Leerlingen bouwden met de beschikbare materialen een 
zeepkist, die behalve mooi ook snel moest zijn, want het 
einddoel is een race op een parcours waarbij je 
strafpunten krijgt als je de pionnen raakt. 
 
Dertig leerlingen van de derde klas havo en vwo gingen 
met de sectie geschiedenis 2 dagen naar Verdun. Doel 
was de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog te 
bezoeken. De gids, die een museum runt, kent de 
persoonlijke verhalen en de doden die gevallen zijn. Dat 
maakte dat het verhaal over de oorlog wel erg dichtbij 
kwam.  
De leerlingen konden de ontberingen van het slagveld 
zelf een heel klein beetje voelen, omdat ze ’s nachts 
kampeerden in tenten die ze zelf hadden moeten 
regelen. Dat was niet altijd gelukt, zodat een 
tweepersoonstent soms met vieren moest worden 
gedeeld. Voor velen was het hun eerste 
kampeerervaring en het was erg koud! 
 
Klas 4 ging met de sectie Frans voor een taalpracticum 
naar Luik, of liever gezegd Liège, want het doel is om 
zoveel mogelijk Frans te spreken. In groepjes gingen de 
leerlingen door de stad om opdrachten in het Frans uit te 
voeren.  
 
De 6e klassen hadden een biologiepracticum waarbij 
dhr. Wegdam, chirurg, en vier coassistenten een lezing 
verzorgden over o.a. darm- en buikklachten en kanker. 
Ook vertelde dhr. Wegdam waarom hij chirurg is 
geworden. Hoogtepunt: leren van hechttechnieken! 
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Buitenlandse reizen 
Traditiegetrouw gaan alle 5e klassers in de activiteitenweek 
op buitenlandse reis. De bestemmingen waren dit jaar: 
Griekenland, Wenen, Barcelona, Rome en de Franse Alpen. 
De buitenlandse reizen zijn elk jaar een belevenis voor de 
5e klassers. Ze bestaan uit een mix tussen leerzame 
activiteiten, cultuursnuiven, ont- en inspanning. 
 

Stimuleringsbeurs voor twee oud-leerlingen 
Op dinsdag 16 oktober hebben twee oud-leerlingen van 
onze school, Willem Verheijen en Matthijs Scheerder die 
vorig jaar zijn geslaagd, tijdens een feestelijke bijeenkomst 
op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven de 
Stimuleringsbeurs ontvangen van de faculteit Scheikundige 
Technologie. Uit 120 aanmeldingen zijn 14 studenten 
geselecteerd op grond van hun examencijfers, motivatie en 
maatschappelijke betrokkenheid. 2 van die 14 kwamen van 
onze school. De scheikundesectie is terecht trots!  
 

Finale natuurkunde olympiade junior (NOJ) 
2018  
Op de Universiteit van Amsterdam vond donderdag 27 
september de finale van de NOJ plaats. Jochem van den 
Broek en Guus van der Velden (V4d) behoorden na de 
voorrondes bij de beste 30 deelnemers van Nederland en 
mochten daarom meedoen aan de landelijke finale. Met een 
openvragentoets en een computertoets zijn de deelnemers 
getest op hun vaardigheid en kennis op natuurkundegebied. 
Jochem heeft de eerste plaats behaald en is daarmee de 
beste van alle 2700 deelnemers in 2018! 
 

Bezoek Van Abbemuseum 
Op dinsdag 23 oktober bezochten de Brainsport Junior 
Leerlingen uit klas 3 het Van Abbemuseum voor een 
rondleiding over abstracte kunst. Voorafgaand aan dit 
bezoek bestudeerden ze een aantal kunstenaars die 
abstract werken, waaronder Piet Mondriaan. De leerlingen 
probeerden diens techniek na te bootsen door zelf met 
houtskool op papier een afbeelding te abstraheren. 
In het Van Abbe, waar een echte Mondriaan hing en een 
kopie, gingen ze op zoek naar de verschillen tussen beide 
en ze vonden die! 
 
Waar sommige leerlingen vooraf hun bedenkingen hadden 
bij abstracte kunst (dat kan mijn zusje van vier ook), leerden 
ze nu dat zo’n schilderij een verhaal en een bedoeling heeft 
die verder gaan dan gemakkelijk financieel gewin. 
 

Start debatgroep 
Meteen na de herfstvakantie start traditiegetrouw de 
debatgroep. Een gezellige club voor wie iets wil leren op het 
gebied van overtuigen en mondeling presenteren. Eerste 
doel is het winnen van de provinciale voorronde van Op weg 
naar het Lagerhuis in het Provinciehuis van Den Bosch, een 
wedstrijd georganiseerd door de VARA, waarbij een tv-
optreden en een reis naar New York te winnen zijn. 
Belangrijker is wellicht wat leerlingen hiervan leren voor hun 
toekomst en carrière. 
 
Apart onderdeel is de speech: leerlingen schrijven een 
toespraak over wat hen boeit, over wat zij de mensheid 
dringend wilden vertellen. De afgelopen jaren waren twee 
van onze speechers in het tv-programma van de VARA te 
zien. Wie wordt de volgende? 
Leerlingen kunnen zich nog aanmelden bij mw. Brouwers: 
brouwers.l@lcl.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musical ‘Hairspray’ 
Zondag 11 november kunt u al een voorproefje meemaken 
van onze musical ‘Hairspray’ die in februari in première gaat. 
Leerlingen van onze musicalclub treden dan om 14:30 uur op 
in het Parktheater tijdens het concert ‘Musicals in Motion’ van 
Theater Orkest Brabant. Tijdens dit concert zullen 
verschillende theater/musicalclubs uit de regio zich 
presenteren met elk 3 nummers  uit hun eigen repertoire.  
Als solisten zullen o.a. te horen zijn: Lidewy Baltussen (H2), 
Jolie Baltussen (V4), Els Elshof (H3) en Crystal Wang (V6). 
Kaartjes zijn te bestellen via de website van het Parktheater. 
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