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De Nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en is een informatiebulletin van school aan ouders .
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Vrijdag 24 januari

Roostervrij groepen 1 t/ m 5

Goede voornemens
Beste ouders en kinderen van de Lorentzsc hool,
Zoals ieder jaar wens ik iedereen een gezond Nieuwjaar. Gezond heid is het kostbaarste goed
blijkt ook d eze week weer nu we afscheid hebben moeten nemen van Azad Atasoy, ouder ui t
groep oranje. Wij wensen Lora en haar moeder heel veel sterkte bij di t verlies.
Mijn voornemen is om ook in maart, augustus en december nog aan de wens: "Een gezond 2014" te
denken. Gezond i s ook posi tief met elkaar omgaan in de groep en op het sc hoolplein. Gezond is
rekening houden met elkaar en in het verkeer naar en van de Lorentzsc hool denken aan een
ieders veiligheid. Gezond is naar elkaar luisteren, wanneer je het eens en oneens bent met elka ar.
Gezond is dit jaar voor mij zoveel meer dan fysieke gezondheid.
Ik wens iedereen een gezond 2014.
Henk Lardée

Nationale voorleesdagen
22 januari – 1 februari
Voorlezen staa t de komende weken centraal in de kleutergroepen.
Woensdag 22 januari mogen de kleuters in pyja ma naar school komen.
Na tuurlijk mag hun knuffel ook mee!
We eten met elkaar een klein “ontbijt” hapje en lezen een prentenboek voor.
Het prentenboek van het jaar is:
krrrr…okodil gesc hreven door Ca therine Rayner.
Wij combineren de voorleesdagen met een thema ui t de kleutermethode Scha tkist: Ik wil dat!
Een thema over lievelingsboeken.

Basketbaltoernooi

Basketbal /Schaaktoernooi
Daar een combina tie van beide sporten niet tot de reële mogelijkheden behoord e, zijn ze
afzonderlijk gespeeld.
In de kerstvakantie was er het basketbal toernooi met mooie resul ta ten. De beide meisjestea ms
kwamen elkaar ui teindelijk weer tegen in de finale, heel goed gedaan! De jongens eindigden op de
tweede (au), vierde en vijfde plaa ts: ook goed gedaan dus.
Afgelopen woensdag is het Leids schaaktoernooi gespeeld met daarin ook de Lorentz aan zet.
In de A-ca tegori e (goede schakers) werden we tweede, en in de B-ca tegorie (ook goede
schakers) eerste en derde. Pri ma gedaan!!!
Overigens, veel van deze kinderen schaken iedere vrijdag op de Lorentz bij de met na me
aanvallend ingestelde schaakvereniging "De Stormpionnen". N.B ook voor meisjes!
Meester Kees

Open podium voor muzikale leerlingen:
dinsdag 25 maart 2014
De Lorentzschool heef t vast veel leerlingen die mooi muziek kunnen maken. Wij willen leerlingen
graag de kans geven hun kunsten te vertonen voor de andere leerlingen.
Op dinsdag 25 maart organiseert d e Muziekcommissie daarom een Open Podium in de aula.
’s Middags is er ond er school tijd een open repeti tie, waarbij de kleuterklassen komen kijken en
luisteren. ’s Avonds is er van half zeven tot half acht een ui tvoering voor andere leerlingen en
ouders die het leuk vinden om te komen luisteren.
Muziek en gezelligheid in je eigen sc hool, daar gaat het om.
Iedere leerling die een instrument speel t kan meedoen. Wie zic h snel aanmeld t, krijgt voorrang.
We willen een gevarieerd progra mma ma ken, met versc hillende instrumenten en leef tijden.
Groepjes leerlingen die sa menspelen zi jn vooral welkom en ook ouders kunnen leerlingen
begeleiden. Als je wilt meedoen, stuur dan een mail naar muziek@lorentzsc hool.nl of schrijf een
briefje voor meester Hendrik (groep Groen).
Vermeld alsjeblief t je naa m, je groep, je instrument, het aantal jaar da t je les hebt, de naa m van
je muziekleraar of –lerares en mi ssc hien met wie je sa men een groepje vormt.
We hopen da t de aanmeldingen binnenstromen! We zullen er een mooi Open Podiumprogra mma van
maken en alle leerlingen ui tnodigen om te komen luisteren. Als er heel veel aanmeldingen zijn,
organiseren we snel nog een nieuwe avond.

De volgend e nieuwsbrief versc hijnt vrijdag 31 januari 2014.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 4e) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzsc hool.nl

