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29 november 2013

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

Agenda - Agenda - Agenda
Donderdag 5 december

Sinterklaasfeest
Groepen 1 & 2 vanaf 12.30 uur vrij

Vrijdag 6 december

1e rapport mee

Oproep aan ouders
om broertjes/zusjes zo snel mogelijk op te geven bij de administratie.

AED gewonnen!
Afgelopen donderdag 21 november was de uitreiking van het
Rabobankwensenfonds.
Dankzij jullie stemmen hebben we hem gewonnen!
Binnenkort hangt er dus ook bij ons op school een AED.
Nu natuurlijk wel hopen dat we hem nooit hoeven te gebruiken!
Namens de BHV-groep, Cindy, Dagmar en Birgit

Pietenfeest
Woensdag was een drukke dag op de Lorentzschool.
Overal liepen pietjes rond en de echte zwarte Pieten
brachten een bezoek aan de klassen. Spannend!
De kleuters hebben goed hun best gedaan met de
pietengym… zij hebben allemaal een pietendiploma gekregen. Gefeliciteerd!
Op naar 5 december want dan... komt Sinterklaas!

Gevonden voorwerpen
Tot de kerstvakantie liggen alle gevonden voorwerpen bij de hoofdingang.
Daarna gaan ze definitief weg.

Glühweinavond
De opbrengst van de glühweinavond op woensdag 18 december
gaat naar ons nieuwe goede doel,”Voort in Kenya”,
Zie ook onze website http://www.lorentzschool.nl/index.php?id=1205

Wie goed doet, goed ontmoet
Madelief uit groep 3e was erg verdrietig, want haar gouden kettinkje was zij verloren op de
speelplaats. Zij ging er vanuit dat deze nooit meer teruggebracht zou worden.
Echter vond Arnold uit groep 6c dit kettinkje en bedacht zich geen moment.
Hij bezorgde het kettinkje bij de conciërge. Toen Madelief haar kettinkje terug kreeg,
was zij zeer blij en zeer verrast. Wat lief dat iemand zo'n mooi kettinkje niet zelf houdt,
maar netjes terugbezorgt. Als dank kocht Madelief samen met haar moeder een mooi cadeau en
hebben dat aan Arnold gegeven. Arnold was helemaal beduusd, want hij had in zijn ogen niets
bijzonders gedaan. Madelief dacht daar duidelijk anders over.

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 13 december 2013.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 4e) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

