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SI 2019
Op vrijdag 27 september waren wij, het Lorentz 
Casimir Lyceum, gastheer van de jaarlijks terug-
kerende sportinterlyceale. Op deze feestelijke 
dag zijn we wederom de sportieve strijd aange-
gaan met het Baarnsch, het Kennemer en het 
Amsterdams Lyceum. Een strijd die wederom werd 
beslecht in ons voordeel, waardoor wij ons voor 
alweer de vijfde keer op rij mochten kronen tot 
kampioen.

Meer dan ooit mag het binnenhalen van de titel 
ditmaal een teamprestatie genoemd worden. Van 
de twaalf deelnemende teams behaalden maar 
liefst zeven teams de eerste plaats. Een prestatie 
die zelden, of wellicht wel nooit is voorgekomen. 
Gezamenlijk leidden alle prestaties ons naar een 
puntentotaal van 35. Een evenaring van het aan-
tal behaalde punten in 2018 en goed voor een 
marge van twee punten op het Baarnsch Lyceum, 
dat hiermee beslag legde op plek twee. De eind-
klassering werd uiteindelijk gecomplementeerd 
met een derde plek voor het Kennemer Lyceum 
(28 punten) en een vierde plek voor het Amster-
dams lyceum met 24 punten.
Veel leerlingen hebben hun steentje bijgedragen 
aan deze succesvolle dag: sommige waren 
betrokken bij de spectaculaire opening, andere 
leverden strijd op het veld. En niet te vergeten: 
de vrijwilligers, die achter de schermen bergen 
werk hebben verzet. Dankzij ieders inzet kunnen 
we terugkijken op een prachtige dag! Wij kijken nu 
alweer uit naar de editie van 2020, wanneer we 
onze titel wederom mogen verdedigen in 
Overveen, op bezoek bij het Kennemer Lyceum.

Natuurkunde Olympiade Junior
Dit jaar deed het LCL voor de tweede keer mee 
aan de Natuurkunde Olympiade Junior. En niet 
zonder resultaat: maar liefst 30 onderbouw-
leerlingen mochten deelnemen aan de volgende 
ronde, die plaatsvond bij de Radboud Universiteit. 
Ook daar werd weer goed gescoord, want Andy 
Zhang, Robin Zweegers, Wouter Ceelen, Elisa Kruijt 
en Thom Theunissen hebben zich toen weten te 
plaatsen voor de landelijke finale. Die vond 
donderdag 27 september plaats bij de Universiteit 
Leiden. Na een interessante dag met lezingen, 

een natuurkunde-shop en natuurlijk de toetsen wis-
ten Robin en Andy zelfs in de top tien te eindigen. 
Zij werden respectievelijk 3e en 6e van Nederland. 
Wij zijn hartstikke trots op alle leerlingen die hebben 
meegedaan!

Activiteitenweek
In de week voor de herfstvakantie was het activitei-
tenweek. Die houdt in dat allerlei verdiepende en 
ondersteunende activiteiten ondernomen worden 
die buiten het reguliere lesprogramma vallen. 
Hierbij een greep uit het programma:

Klas 1 had op vrijdag een schaatssportdag. 

Deze keer eens extra aandacht voor de ‘zeep-
kistenrace’ van de tweede klassen. Wat is dat 
eigenlijk? De tweedeklassers hebben in de activi-
teitenweek bij Dukino (bij Sectie C) in groepjes 
zeepkisten (lees: raceauto’s) moeten bouwen. Een 
deel van de groepjes ging bouwen, een ander deel 
moest tegen andere teams spelletjes spelen. Met 
het spelen van de spellen konden de leerlingen 
geld verdienen, waarmee ze onderdelen voor de 
zeepkist konden kopen in de Pimp My Ride-shop, 
zoals enorme wielen, dikke uitlaten, sirenes, vel-
gen en vlaggen. Vervolgens gingen ze verkleed 
als echte coureurs, met race-overalls, helmen en 
snelle brillen over het parcours. De groep die de 
snelste tijd had en de minste strafseconden (bij het 
omrijden van pionnen) won de race. Leerlingen 
vonden het leuk, vanwege de combinatie van de 
spellen en het sleutelen aan de wagen. Iedereen 
was ook echt bezig. En met de race was iedereen 
fanatiek om snel en toch zorgvuldig het parcours 
af te leggen. Creativiteit en inventiviteit gepaard 
aan competitie! Maar vooral: leuk!

Leerlingen van de derde klas havo en vwo gingen 
met de sectie geschiedenis 2 dagen naar Verdun. 
Doel was de slagvelden van de Eerste Wereld-
oorlog te bezoeken.

Klas 4 ging met de sectie Frans voor een taal-
practicum 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.



Traditiegetrouw gaan alle 5e klassers in de activi-
teitenweek op buitenlandse reis. De bestemmingen 
waren dit jaar: Rome, Wenen, Griekenland, 
Barcelona en de Franse Alpen. De buitenlandse 
reizen zijn elk jaar een belevenis voor de 5e klas-
sers. Ze bestaan uit een mix tussen leerzame 
activiteiten, cultuursnuiven, ont- en inspanning.

Nieuwbouw voor het LCL 
We weten al sinds het voorjaar dat er nieuwbouw 
voor het LCL is ingepland door de gemeente, voor 
het jaar 2023. Op school zijn we begonnen met 
de voorbereidingen. Voor nu tot januari betekent 
dit dat we ervoor zorgen dat we de juiste expertise 
in huis hebben. Daarnaast bereiden we ons voor 
op het kiezen van een bouwbegeleider en denken 
we na over de inrichting van het hele proces, 
inclusief de betrokkenheid van medewerkers, 
ouders en leerlingen. 
 
We verwachten dat we vanaf januari aan de slag 
kunnen gaan met het maken van de eerste plan-
nen. Natuurlijk zullen we u graag op de hoogte 
houden van de vorderingen en op de juiste 
momenten ook de wensen van ouders/leerlingen 
inventariseren en meenemen in de planontwik-
keling. Vooralsnog is het in ieder geval zo dat we 
zeker voor januari 2022 geen bouwactiviteiten 
verwachten, problematieken zoals stikstof en 
veranderende wetgeving zijn daarbij nog buiten 
beschouwing gelaten.

Start debatgroep 
25 oktober vindt de eerste bijeenkomst plaats van 
de debatgroep, een gezellige club voor wie iets 
wil leren op het gebied van overtuigen en mon-
deling 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 afgelo-
pen 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

LAN-party 
Vrijdag 25 oktober wordt er weer een LAN-party 
georganiseerd voor alle sportieve gamers. 
Aanvang 17:00 uur. Eindtijd 24:00. 
Plays and pizza’s!

Informatieavond nieuwe brugklassers 
Donderdag 31 oktober is er een informatieavond 
voor toekomstige brugklassers. Zij kunnen die 
avond kennismaken met wat de Questprojecten 
inhouden. De avond begint om 19:00 uur in het 
Casimirgebouw en duurt tot ongeveer 20:30 uur. 
Ouders zijn uiteraard ook welkom.
 
Op woensdag 20 november van 14:00 tot 16:00 
uur kunnen de toekomstige leerlingen minilessen 
volgen om alvast te ervaren hoe het is om op 
de middelbare school te zitten. Spannend en 
informatief!

Global Exploration after travel 
Vrijdag 15 November presenteren de leerlingen 
die afgelopen zomer mee geweest zijn met de 
LCL-Global Exploration reis naar Indonesië hun 
ervaringen en activiteiten daar. Het Global boek 
van afgelopen jaar wordt gepresenteerd en de 
leerlingen die deelgenomen hebben, krijgen een 
oorkonde. Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 
19:30 in de C-aula. Het duurt tot ongeveer 21:30. 
Overigens zal er dit schooljaar geen reis met 
Global Exploration worden georganiseerd.

Ouderavonden 
Graag vestigen wij nogmaals uw aandacht op 
de oudergespreksmomenten naar aanleiding 
van het eerste rapport. Deze zijn op donderdag 
28 november en dinsdag 3 december 2019 van 
17.30 tot 20.30 uur. Wij willen u vragen beide 
avonden zo veel mogelijk vrij te houden in uw 
agenda, dat geeft ons ruimte om te komen tot 
een goed gesprekkenrooster voor zowel ouders 
als docenten. Inschrijven voor de ouderavonden 
gaat via Magister en is mogelijk vanaf vrijdag 
15 november 12.00 u tot en met donderdag 
21 november.


