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

Agenda - Agenda - Agenda
Woensdag 27 november

Pietenfeest

Vrijdag 29 november

Roostervrij groepen 1 t/ m 5

Rapportgesprekken
De da ta van de rapportgesprekken zijn:

Donderdag 28 november
Maandag 2 december
en/of
Dinsdag 3 december
De intekenlijsten zullen vanaf maandag 18 november bij het klaslokaal worden opgehangen.

Sinterklaas
Het Sinterklaasjournaal is weer begonnen op de televisie, de spanning stijgt……
zaterdag komt Sinterklaas weer aan in Nederland.
Een gezellige, spannende ti jd voor de kleuters.
De voorbereidingen voor een geweldig feest zi jn in volle gang.

Maandag 18 november
is een werkavond gepland om de gangen, gymzalen en klassen in Sinterklaassfeer te brengen.
Heef t u zin/ tijd om te komen helpen? Bij de klassen hangen de intekenlijsten.
De Sint en zijn pieten zullen het weer erg d ruk krijgen, maar Sint heef t ons verteld dat hij en
zijn pieten ook di t jaa r weer op bezoek komen.
De kleuters hebben maandag 11 november al een brief gekregen met
alle kleuteracti vi tei ten rond 5 december.
Sint heef t nog een paar af spraken met ons gemaakt. Deze zijn:

Lootjes trekken
De Sint heef t gevraagd of de kinderen van groep 5 tot en met 8 mee willen helpen met pakjes
maken. De kinderen trekken maandag 18 november lootjes in de groepen.
De cadeautjes mogen € 5,- kosten met een ui tloop naar € 6,-. De cadeautjes moeten verpakt
worden in een mooie surprise en voorzien zijn van een aardig gedicht.

Schoen zetten
Dinsdag 26 november zetten de groepen 3 t/ m 8 hun sc hoen. We hopen da t we er op
woensdag 27 november wat in zullen vinden. Je kan vanaf maandag 25 november je sc hoen
meenemen naar school. Maar er zijn ook groepen, die het leuk vinden om een schoentje te
knutselen. Kijk op de schoenposter, die bij de klassendeur hangt, of je een sc hoen
mee moet nemen of niet.

Pietenfeest
Woensdag 27 november komen er pieten op bezoek in de groepen 1 t/ m 5.
En als de pieten nog wat ti jd hebben komen ze ook in de andere groepen.
Misschien vind je het leuk om op het pietenfeest ook verkleed te komen als piet.
Da t mag na tuurlijk al tijd.

Sinterklaasfeest op school
Donderdag 5 december vieren alle groepen het sinterklaasfeest. Ook dan mogen d egenen die da t
willen verkleed op school komen.

Medicijnprotocol
Beste ouders/verzorgers,
Di t schooljaar voeren we het medicijnprotocol in op de Lorentzschool.
Gebruikt uw kind een medicijn tijdens schoolti jd, vult u dan alstublief t het medicijnprotocol in
bij de leerkracht. Dan zijn de leerkracht en d e BHV-ers op de hoogte,
waardoor wij alert kunnen handelen wanneer di t nodig is.
Alvast bedankt voor uw med ewerking.
Met vriendelijke groet,
BHV-ers Lorentzsc hool

Voorstelling
Het geheim van de rode
draak
Het was leuk bij de voorstelling van de rode draak.
De meneer die het speelde heette Koos.
Er waren zes po ppen die heten meneer Ombra Sombra,
Tour, Fra tie en Suusje en de
moeder van Fra tie en d e vader van Suusje.
De moeder en Fra tie wonen in een schoon huis en de vader en Suusje wonen in een heel vies huis.
Guus en Nynke, groep 4E

Kinderrechten Filmfestival van Unicef
We hebben meegedaan aan het Kinderrec hten Fil mfestival van Unicef en daarbij een echte film
gemaakt. Vorige week ging onze film officieel in première in de bioscoop!
Jammer genoeg hebben we niet de landelijke finale kunnen bereiken… Maar er is nog hoop!
Als jullie ons fil mpje heel vaak bekijken, hebben we toc h nog kans om naar de finale te gaan!
Dus, zou je het willen bekijken, ga dan naar: http://www.krff.nl/lorentzschool-d roompesters/
Da t zal ons goed helpen.
Groep 7C

Start nieuwe Kinderkunstcursus!
De nieuwe Kinderkunstcursus o.l.v. beeld houwer en kunsthistoricus Jeroen Spi jker
start op maandag 25 november om 15.15 uur tot 16.45 uur
op de tweede etage naast het kantoor van meneer Richard van den Berg.
Wij gaan ons richten op het boetseren van dieren, het maken van 3 D tekeningen en sc hilderen.
Wa t zijn mooi bij elkaar passende kleuren en hoe maak je die?
Zowel artistieke ontplooiing als tec hnische vaardigheden staan centraal.
De cursus van 10 lessen is voor kinderen ui t groep 4 t/ m 8 en kost Euro 120, -incl. ma terialen en een glas li monade.
Meld je aan via www.jeroenspijker.nl zie kopje workshops en aanmeldformulier.
Zeg het voort!

Voorlees/doe-middag
Op woensdag 20 november i s er een Voorlees/doe-middag voor kinderen van 4 -12 jaar
op de Boekenzolder, Middelstegrac ht, Leiden van 14-16 uur,
om d e Dag van de Rec hten van het Kind te vieren
Toegang is gra tis.

Surprise maken op BSO 't Kasteel Trigon
BSO 't Kasteel Trigon opent op woensdag 20 november 2013 vanaf 14.00 uur haar poorten voor
vriendjes en vriendinnetjes om hun surprise te komen maken.
Op ’t Kasteel Trigon is allerhande knutsel ma teriaal aanwezig, va n papier en lijm, hout en spijkers,
stof en vil t tot nog veel meer ma terialen en crea tieve begeleiding.
De kinderen die het gezellig vinden om sa men aan hun surprise te werken of wel wat hulp kunnen
gebruiken, zijn welkom om da t op ’ t Kasteel Trigon te komen doen.
Wanneer de surprise in één middag niet af is, dan is er gelegenheid om woensdag 27 november d e
surpri se af te komen maken.
Zorg da t je alva st een goed idee hebt, dan kun je gelijk aan de slag !
Aanmelden van jouw kind of zijn vriendjes en vriendinnetjes kan via sint@tka steel.nl
BSO ’ t Kasteel Trigon is gevestigd op de Cronesteinkade 19
in het gebouw van de Korfbalvereniging.
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