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Lorentz
Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en is een informatiebulletin van school aan ouders .

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 8 november

Roostervrij groepen 1 & 2

Zondag ontvingen wij het trieste bericht dat Bianca v.d. Velde de moeder van
Bryan van Veldhuizen uit groep 6a, op 41 jarige leeftijd na een ziekbed is overleden.
In groep 6a is er op gepaste wijze stilgestaan bij haar overlijden.
Wij wensen Bryan, de familie van Bianca en de vader van Bryan veel sterkte
bij het verwerken van dit verlies.

Stichting Voort-in-Kenya
nieuwe goede doel van de Lorentzschool!
Leerlingen- en ouderraad van De Lorentzschool hebben een nieuw goed doel gekozen!
Ouders en leerlingen mochten goede doelen voordragen die zich konden presenteren
in een brief aan de leerlingenraad.
Uit alle inzendingen werden drie goede doelen geselecteerd om een presentatie te geven
voor de ouderraad.

Na een zéér spannende stemronde, waarin natuurlijk ook de stem van de leerlingenraad meetelde,
werd gekozen voor de Stichting Voort-in-Kenya!
Met ingang van het volgende schooljaar mogen kinderen in Kenia, die het veel minder goed
hebben dan wij, drie jaar lang rekenen op onze steun.
Mieke en Cees van der Voort, die samen de stuwende kracht vormen achter
dit goede doel, zijn hier natuurlijk superblij mee!
Zij komen binnenkort graag op school aan ons vertellen over de verschillende projecten.
Samen met Cees en Mieke kunnen we bespreken welke projecten we met elkaar gaan steunen.
Als jullie nu al nieuwsgierig zijn, dan kun je alles lezen over de stichting op de website:
www.voort-in-Kenya.nl

Nieuws uit groep 1&2
In alle kleutergroepen wordt hard gewerkt over de herfst! Overal zie je
bomen, paddenstoelen, egels en prachtige herfstblaadjes. De kleuters
trokken er ook op uit. Ze gingen appels plukken bij de Olmenhorst en/of
brachten een bezoek aan de Hortus......de kinderen hebben genoten!
Het lijkt nog ver weg, maar noteer in uw agenda.....
maandagavond 18 november: werkavond voor Sinterklaas!

Luis in het haar?
Kammen maar!
De eerste dag na iedere schoolvakantie is hét moment om te controleren of schoolkinderen geen
luizen meebrengen naar school. In veel klassen gebeurt dat al standaard. Gebeurt dat nog niet,
dan roepen we alle luizenouders op om dat standaard te gaan doen.
Ook ouders hebben de verantwoordelijkheid om hun kind te controleren op hoofdluis.
Het advies van de GGD ten aanzien van preventie en bestrijding van hoofdluis is kammen,
kammen, kammen! Het liefst elke week. Na het wassen van het haar is een goed moment.
Haar dat behandeld is met crèmespoeling kamt het gemakkelijkst.
De voornaamste manier waarop luizen zich verspreiden is via haar-haarcontact.
Maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen en het stofzuigen van de auto
zijn niet meer nodig.
De GGD in Leiden organiseert gratis hoofdluistrainingen voor luizenouders.
De eerstvolgende training is op woensdag 13 november 2013 van 9.30 tot 11.00 uur.
Het adres: Parmentierweg 49, Leiden.
Opgeven kan bij de luizencöordinator
Jacqueline Spaans: info@jacquelinespaans.nl.
De training is voor luizenouders zinvol
om te volgen.
Voor meer informatie en vragen over luizenpreventie en –bestrijding kun je terecht bij:

•

.

luizencöordinator Jacqueline Spaans:
info@jacquelinespaans.nl.
www.lorentzschool.nl -> Ouders -> Meer nieuws
(onderaan de pagina naar p.2 doorklikken).
•
www.ggdhm.nl.
•
drogist of apotheek.

SVP op het plein:
niet fietsen en niet in de bomen klimmen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 15 november 2013.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 4e) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

