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

Agenda - Agenda - Agenda
Woensdag 19 maart

Studiedag, alle kinderen vrij

Rapportgesprekken groepen 1 t/m 6
Donderdag 3 april,
Maandag 7 april en/of Dinsdag 8 april
De intekenlijsten zullen vanaf maandag 24 maart bij het klaslokaal worden opgehangen.
De groepen 7 hebben 19 t/m 22 mei rapportgesprekken i.v.m. de uitslag van de entreetoetsen.

Groene Plein Middag
Op zaterdag 22 maart a.s. van 13:00 tot 17:00 is de jaarlijkse “groene plein middag”.
Een paar uurtjes snoeien, opruimen, planten, etc. op het schoolplein. Daarmee houden we de
buitenruimte leuk en gezellig. Kom alsjeblieft. Aanmelden kan bij mij op
roland.g.koster@gmail.com
Kinderen zijn natuurlijk welkom. Neem s.v.p. een snoeischaar, schop en/of bezem mee.
13:00 verzamelen op het schoolplein
Tot dan, hartelijke groet, Roland Koster

Voorstellingen groepen 5
Olympische Spelen

Onze voorstelling ging over de Olympische spelen.
In onze voorstelling zat ook een toneelstuk.
Zogenaamd Asterix en Obelix en de Olympische spelen.
Wij vonden het heel leuk,
Justine en Annika uit 5a

De voorstelling van 5c was heel leuk maar iedereen was wel zenuwachtig,
maar hij was heel leuk en de voorstelling ging over de Olympische spelen .
We deden eerst klaar voor de start toen de gedichtjes en elfjes.
En we deden nog veel meer zo ook het toneelstuk Astrix en de Olympische spelen .
En we hebben er heel hart aan gewerkt we hebben in de klas geoefend en in de aula.
We deden ook een afscheid lied van kinderen voor kinderen bewegen is gezond.
Na afloop mochten we wat lekkers eten en drinken.
Toen gingen we naar huis maar het leukste was de voorstelling.
Reinout uit 5C

Voorstellingen
groepen 4
De wereld rond

Ik vond de liedjes leuk.
En het gedicht was leuk.
En het was gezellig met iedereen.
Echt het was leuk.
Sophie uit 4c

Onze voorstelling ging over de wereld
En we hebben met z’n allen vier liedjes gedanst en
gezongen.
We hebben drie gedichtjes gedaan.
En het ABC.
En we hebben een judo en een turn demonstratie gekregen
van: Tess Ilse Sam Milou, David en Guus.
De cup song door: Merel en Marie.
En een zelf geschreven liedje door: Alinka en Julia.
Sam en Fay hebben een dansje bedacht op een leuk liedje.
En we hebben een slinger gemaakt van zelf gemaakte vlaggen.
En we hebben muziek gekregen van : Alinka op viool David op blokfluit Sara op viool en
Boet op drum.
En het was suuuuuuper leuk!
Fay en Julia uit 4e

Verkeershinder 24 en 25 maart!
Kijk op de website voor de brief van burgemeester Lenferink met informatie over
de nucleaire top die op maandag 24 en dinsdag 25 maart plaatsvindt in Den Haag.
http://lorentzschool.nl/index.php?id=1000&action=details&news_id=141

Open podium
voor muzikale leerlingen:
dinsdag 25 maart 2014
Geef je snel op,
nu kan het nog!
Stuur een mailtje naar
muziek@lorentzschool.nl

Tijdens een leesles moest een leerling het woord Henk lezen.
Hierop kwam snel een reactie van een ander kind:
hé Henk heet ook de burgemeester van onze school!

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 28 maart 2014.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 4e) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

