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Indonesiëreis, een terugblik
Een groep leerlingen van onze school maakte afgelopen  
zomer met de organisatie Global Exploration een 
indrukwekkende reis naar Indonesië. Ze begonnen in 
gastgezinnen waar ze vooral moesten wennen aan 
3x per dag rijst eten en aan een douche die niet veel 
meer omvatte dan een emmer. Er werd veel Indonesi-
sche cultuur gesnoven. Maar ook werden de handen uit 
de polo’s gestoken: ze werkten voor het Wildlife Rescue 
Center, gaven voorlichting op scholen over hygiëne 
en afvalscheiding, sportten met de kinderen van de 
naschoolse opvang en hielpen mee bij de aanleg van 
een moestuin. Het is tenslotte geen vakantie. Hoewel…
ze eindigden in heel wat Indonesische fotoalbums, 
want de locals wilden graag met hen op de foto. 
De deelnemers zullen binnenkort in de klassen vertellen 
over hun wederwaardigheden.

51e Internationale Chemieolympiade
Niet iedereen had vakantie: meneer Groeneveld van 
scheikunde was in Parijs, maar niet om de schade aan 
de Nôtre Dame op te nemen, maar om de Nederlandse 
leerlingen te begeleiden tijdens de Chemieolympiade. 
De olympiade werd gehouden van 21 tot en met 30 
juli aan de Universiteit Parijs. Aan de olympiade deden 
309 middelbare scholieren uit 84 landen mee, waar-
onder Nena Slaats, die vorig jaar bij ons cum laude is 
afgestudeerd. Zij was één van de 4 leerlingen van de 
Nederlandse delegatie. De leerlingen die Nederland 
vertegenwoordigden, werden geselecteerd tijdens de 
40e Nationale Scheikundeolympiadeweek, die eerder 
dit jaar plaatsvond in Groningen. Helaas viel Nena net 
buiten de prijzen. Goud en zilver gingen naar Chinese 
leerlingen. Brons ging wel naar een leerling uit de 
Nederlandse delegatie: Anna Reinhold uit Assendelft.
In 2020 wordt de 41e NSO gehouden aan de Universi-
teit Maastricht. Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Cambridge-examens
Begin juni 2019 zijn 102 leerlingen opgegaan voor het 
Cambridge-examen op drie verschillende niveaus. Het 
examen toetst de onderdelen Speaking, Reading & 
Use of English, Listening en Writing. Bijna alle leerlingen 
hebben een certificaat behaald:

•    13 leerlingen zijn geslaagd op FCE niveau (B2)  
waarvan 7 uit de 3e klas en 6 uit h4.

•   63 leerlingen zijn geslaagd op CAE niveau (C1)  
overwegend leerlingen uit de 4e klas.

•   24 leerlingen uit vwo 5 zijn geslaagd op  
CPE niveau (C2).

Deze 100 leerlingen hebben een niveau gehaald dat 
(ver) boven het vereiste eindexamenniveau ligt van 
regulier Engels. (Niveau regulier Engels: havo zit tussen 
B1 & B2; vwo tussen B2 en C1). 

De geslaagden worden nog uitgenodigd voor een 
feestelijke middag in oktober waarbij ze in het zonnetje 
worden gezet en hun certificaat in ontvangst mogen 
nemen.

Brugklaskamp
Het traditionele brugklaskamp was van woensdag 4 tot 
vrijdag 6 september. Veel ouders stonden bij de school 
om onze jongsten uit te zwaaien. De reis ging naar 
de volgende vier locaties: Weert, Moergestel, Eersel en 
Leende. Per klas gaat naast de mentor, een collega- 
docent en 2 mini-mentoren mee. 

Op de eerste avond meteen al corvee! De leerlingen 
moesten zelf een maaltijd bereiden. Met zijn allen 
werden er boodschappen gedaan en de mini-
mentoren waren de fijnproevers die de maaltijden 
mochten beoordelen. Verder werden er vooral veel 
kennismakingsspellen gedaan, want elkaar beter leren 
kennen is natuurlijk het hoofddoel van de reis. Ook 
wordt er gesport en worden er mentorlessen gehouden. 
Sommige kampen gingen zwemmen, want het was nog 
heerlijk weer. Op andere werden bos- en nachtspellen 
gehouden.

En dan … terugfietsen met een grote groep leerlingen. 
Dat heeft de leiding nog wel wat stress opgeleverd. 
Gelukkig keerde iedereen weer gezond en wel terug 
op de Celebeslaan. De meeste leerlingen hebben zich 
goed geamuseerd én ze weten nu beter bij wie ze in 
de klas zitten.

Dit is de eerste, extra lange Nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020. Via de Nieuwsbrief houden we ouders 
en andere lezers op de hoogte van gebeurtenissen, successen, wetenswaardigheden en alle mooie dingen die 
op onze school gebeuren. We herinneren u aan belangrijke activiteiten en blikken terug op wat geweest is. 
De Nieuwsbrief komt ééns per maand uit, rond de 25e. Niet alles en iedereen kan genoemd worden, maar dat 
betekent niet dat we niet alles en iedereen waarderen. We hopen dat u de Nieuwsbrief met plezier leest en 
wensen alle betrokkenen een vruchtbaar en fijn nieuw schooljaar toe.



Informatieavonden voor ouders
Begin september heeft u een informatieavond voor de 
ouders kunnen bezoeken. Per jaarlaag worden ouders 
en leerlingen uitgenodigd om geïnformeerd te worden 
over schoolzaken die het komende jaar van belang zijn. 
We zijn blij met de hoge opkomst en hopen dat u de 
avond als zinvol heeft ervaren. 

Funtastica!
Zondag 8 september organiseerde de school weer 
“Funtastica”, een gezellige en sportieve dag waarop wij 
ieder jaar leerlingen uit groep 7 en 8 uitnodigen om bij 
ons op school te komen kijken. Funtastica is daarnaast 
ook het moment waarop onze nieuwe brugklasleerlingen 
hun ouders én broertjes en/of zusjes hun nieuwe school 
kunnen laten zien. Er was van alles te beleven: golf, 
klimmen, tafelvoetbal, en zelfs een levende rodeo en 
een attractiepark! Na afloop kon men uitrusten op het 
terras met een ijsje en frisdrank. Het bleef zonnig en 
redelijk mooi weer en rond het middaguur stond de 
teller al op ruim 250 bezoekers! 

Nederlandse Wiskunde Olympiade
Op vrijdag 13 september vond op de TU/e de finale 
plaats van de Nederlandse Wiskunde Olympiade 2019. 
De wedstrijd begint aan het begin van het kalenderjaar 
met 10.000 deelnemers. De beste 120 leerlingen uit het 
land waren uitgenodigd voor de finale, waaronder drie 
van onze school: Pascal Otjens (V6), Samantha Li (V5) 
en Allie Zong (V2!). Ze moesten 5 vraagstukken oplos-
sen, die vrijwel onoplosbaar zijn. Gelukkig zijn er ook 
punten te behalen voor een gedeeltelijke oplossing.
De uitslag wordt medio oktober bekendgemaakt. De 
beste 25 á 30 mensen mogen meedoen aan een 
trainingskamp. In dit trainingskamp worden de 6 bes-
ten uitgekozen voor internationale wedstrijden. In de 
Nieuwsbrief van oktober komen we terug op de uitslag.

Sportinterlyceale
Vrijdag 27 september is onze school de organisator van 
de jaarlijkse sportinterlyceale. De sportinterlyceale is een 
sporttoernooi dat wordt gehouden tussen de vier oudste 
lycea van Nederland. Naast het Lorentz Casimir Lyceum 
zijn de deelnemers tijdens van dit toernooi: het Amster-
dams Lyceum, het Baarnsch Lyceum en het Kennemer 
Lyceum. Leerlingen hebben de afgelopen maanden 
flink getraind om de beste prestaties te gaan leveren 
tijdens dit treffen. Tijdens dit toernooi worden in de 
ochtend spelsporten gespeeld. Dit jaar zijn de balspor-
ten: softbal, voetbal en volleybal. Voor de onderbouw 
spelen we basketbal 3 x 3. Vanaf 10.30 uur vinden de 
atletiekonderdelen plaats: 80 meter sprint, 4 x 80 meter 
estafette, duurloop, verspringen, speerwerpen, hoog-
springen, kogelstoten en meerkamp. 

De wedstrijden vinden plaats op de sportterreinen van 
de TU/e en bij sportpark De Hondsheuvel. Na afloop van 
de wedstrijden is er diner en een feest op school.

Al 4 jaar op rij heeft het Lorentz de beker gewonnen, 
dus hopelijk blijft de beker ook dit jaar op onze school. 
Hoewel…het moet ook voor de andere scholen leuk 
blijven. 

27 september is huiswerkvrij. De lessen zullen tot en met 
het 6e lesuur gewoon doorgaan, maar de lessen duren 
40 minuten. 

Liberation 040
Heel Eindhoven en omstreken vierde op zaterdag 21 
september vanaf 12.00 uur samen de vrijheid op een 
druk bezocht evenement op het 18 Septemberplein, 
midden in de binnenstad. Er waren muziekoptredens 
en sprekers die indrukwekkende verhalen vertelden over 
het vechten voor de vrijheid. De opbrengsten van de 
foodtrucks gingen naar een goed doel.

Tijdens het festival waren de werken van onze leerlingen 
te bekijken. De leerlingen van onze school waren met 
het thema ‘Vrijheid’ in de creatieve lessen aan de slag 
gegaan, in de onderbouw in de tekenlessen en in de 
bovenbouw met Photoshop. Hun werken werden door 
Liberation 040 op banners geprint die op het festival-
terrein stonden.  

Liberation 040 is een nieuw initiatief, opgestart door 
studenten in Eindhoven met het doel om de jongere 
generaties weer te betrekken bij de geschiedenis van 
Eindhoven op een positieve manier.  Zij vinden dat 
vrijheid iets is om uitbundig te vieren!

Voorstelling Log In: 
een kijkje in het digitale leven van je kind
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert 8 oktober een 
voorstelling voor ouders die worstelen met de vraag 
hoe om te gaan met het smartphonegebruik van hun 
kind. Sexting, vloggen, gamen en chatten: tijdens Log 
In nemen ouders een kijkje in het digitale leven van 
jongeren. Het dagelijks posten en de continue online 
interactie hebben invloed op het zelfbeeld van jongeren. 
Bij het leren omgaan met digitale media spelen ouders 
een grotere rol dan vaak gedacht, blijkt uit recent 
onderzoek. Hoe houd je pubers op sociale media in 
de gaten? Welke afspraken zijn reëel over computer- 
en telefoongebruik? Log In geeft ouders inzicht in hoe 
ze internetgebruik en sociale media een plek kunnen 
geven in de dagelijkse opvoeding.

U bent van harte welkom en kunt zich aanmelden op: 
www.ggdbzo.nl/agenda/Paginas/Login.aspx

Datum: dinsdag 8 oktober
Inloop: 19.15 uur
Voorstelling: 19.45-21.15 uur
Locatie: ‘ t Klooster (Park 1)  Nuenen
Voor wie: ouders van kinderen in groep 7 – 8, 
op het voortgezet onderwijs en professionals. 



Thema-avond oudercommissie
Woensdag 9 oktober organiseert de oudercommissie 
een thema-avond met als gastspreker Joseph Oubelkas. 
Joseph Oubelkas is een Nederlandse auteur en spreker. 
Hij werd bekend door zijn boek 400 brieven van mijn 
moeder, dat gebaseerd is op zijn waargebeurde ver-
haal. Op een van zijn zakenreizen wordt Oubelkas in 
Marokko aangehouden voor vermeende smokkel van 
hasj. Ondanks gebrek aan bewijs wordt hij veroordeeld 
tot tien jaar cel. De Nederlandse overheid stelt met 
een onafhankelijke vertrouwensadvocaat vast dat hij 
onschuldig is, maar mag zich verder niet mengen in de 
rechtsgang. Na vierenhalf jaar komt hij in 2009 vrij. De 
verhalen van zijn tijd in de Marokkaanse gevangenissen 
en de vele brieven van zijn moeder verwerkt hij in een 
romanachtige setting in zijn boek. Naar aanleiding van 
zijn verhaal wordt hij uitgenodigd voor diverse radio- en 
tv-programma’s, zoals bij Pauw en Witteman.

Oubelkas is een begenadigd spreker die mensen met 
zijn passie en humor weet te inspireren. De avond is 
toegankelijk voor leerlingen, ouders en medewerkers en 
begint om 19:30 in de C-aula en duurt tot 21:00 uur. 
Inloop met koffie en thee vanaf 19:00 uur. Indien u bij 
deze avond aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden 
via oudercommissie@lcl.nl

Buitenlandse reizen klas 5
Op vrijdagmiddag/-avond 4 oktober vertrekken de 
eerste groepen leerlingen naar het buitenland. Om 
alle leerlingen en hun begeleiders de tijd te geven 
om goed voorbereid aan hun reis te beginnen is voor 
vrijdag 4 oktober het volgende besloten:
•   De toetsweek voor alle havo 5-leerlingen zal die dag 

tot uiterlijk 13.00 uur duren;  
•   De lessen van alle vwo 5-leerlingen vervallen na 

13.00 uur;
•   De lessen van de begeleiders van de buitenlandse 

reizen vervallen na 13.00 uur.

Wij wensen iedereen een heel goede reis!

Thuisblijfprogramma buitenlandse reizen
Dit jaar organiseert het LCL voor de leerlingen die niet 
deelnemen aan de buitenlandse reizen een bijzonder 
thuisblijfprogramma. Het thuisblijfprogramma vindt 
plaats op school van maandag 7 t/m vrijdag 11 oktober. 
Het doel van het programma is vrijwel hetzelfde als 
bij de buitenlandse reizen: een bijzondere ervaring 
opdoen in een andere omgeving, leren in een andere 
werkelijkheid, uit de comfortzone stappen en genieten 
van elkaars gezelschap. Onze thuisblijvende leerlingen 
gaan echter niet naar die andere omgeving toe maar 
wij laten die andere omgeving naar de Celebeslaan 
komen! Gedurende vijf dagen (tien sessies) stappen de 
leerlingen in de wereld van de virtual reality, gaan op 
wereldreis, maken VR-design en leren samenwerken. 
Hoezo thuisblijvers?

BrainSport Junior
De lessen aan de BrainSport Junior leerlingen zijn ook 
weer begonnen in klas 2 en in klas 3. Alle brugklassers 
met een vwo-advies hebben de mogelijkheid gekregen 
de Intelligentie Structuur Test (IST) te maken. Op basis 
van deze test wordt in samenwerking met het Centrum 
voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen bepaald 
welke brugklasleerlingen er vanaf januari mogen 
deelnemen aan BrainSport Junior. In dit hoog- en 
meerbegaafdenprogramma krijgen de leerlingen 
uitdagende lessen en werken zelfstandig aan projecten 
over onderwerpen die niet of nauwelijks in het normale 
curriculum voorkomen. 

De lessen worden gegeven volgens de methode Big 
History, een opzet die de geschiedenis van het univer-
sum bestrijkt vanaf de oerknal tot aan de toekomst. 
De lessen worden gegeven door verschillende 
docenten over bijvoorbeeld kunst, sociale psychologie, 
sterrenkunde en kwantummechanica. De leerlingen die 
meedoen, volgen 1 of 2 lessen per week tijdens hun 
reguliere lessen. Leerlingen leren zelfstandig onderzoek 
doen en gaan verbindingen leggen tussen alle school-
vakken door meer naar het overkoepelende verhaal te 
kijken. Naast de lessen op school zijn er ook uitstapjes. 
Zo bezoeken de leerlingen dit schooljaar onder meer 
het Van Abbemuseum en de sterrenwacht in Eindhoven. 

Start debatclub
Meteen na de herfstvakantie start de debatclub weer. 
Deelname aan de debatclub is vrijwillig. Er wordt één 
middag per week gekozen waarop we gaan oefenen 
met argumenteren, overtuigen en jezelf presenteren. 
De debatclub is er voor alle jaarlagen, maar vaak zijn 
het toch de 5e en 6e klassers die ons gaan vertegen-
woordigen bij de provinciale voorrondes. We bereiden 
ons namelijk voor op de deelname aan VARA’s scho-
lierendebatwedstrijd “Op weg naar het Lagerhuis”. Ook 
het houden van een indrukwekkende speech is een 
onderdeel van de wedstrijd. Leerlingen die interesse 
hebben, kunnen zich aanmelden bij Brouwers.l@lcl.nl.

Ouderavonden
Graag vestigen wij uw aandacht op de oudergespreks-
momenten 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.


