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

Agenda - Agenda - Agenda
Roostervrij groepen 1 & 2
Vrijdag 18 juli
Groepen 3 t/m 7 vrij vanaf 12.30 uur

Beste allemaal,
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Dit afgelopen schooljaar is een bijzonder schooljaar
geweest. Een schooljaar met hoogtepunten en dieptepunten. We hebben afscheid genomen van
vijf ouders. Onze gedachten was en is nog steeds bij hun kinderen en nabestaanden.
We hebben ook de geboortes gevierd van de kinderen van juffrouw Roos, Gerdien, Janneke,
Deborah en meester Mario. We zijn opgestaan tegen kanker en hebben € 4000,- bij elkaar
gezongen. Een sponsorloop voor Voort in Kenia, waarvan we straks de opbrengst bekend kunnen
maken. Eigenlijk is er zoveel gebeurd dit afgelopen schooljaar dat het teveel is om te memoreren
in deze nieuwsbrief. En gedurende dit schooljaar is er ook "gewoon" goed lesgegeven door al die
gedreven leerkrachten bij ons op school. Ik wil hen met name bedanken, omdat dit team dit
schooljaar een enorme veerkracht heeft getoond. U als ouders wil ik ook bedanken voor uw
aandacht, steun, kritische blik gericht om ons een betere school te maken en vooral voor uw
vertrouwen.
Ik wens iedereen een fantastische vakantie en hoop iedereen weer in goede gezondheid terug te
zien op 1 september 2014.
met vriendelijke groet, Henk Lardée

Nieuwe leden in de MR!
Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen namens de ouders
Sjoerd Douma, Sofie van Rijn en Jacqueline Spaans en namens de leerkrachten
Michiel Abspoel (8A) en Lies Lantinga (groep oranje) nieuw tot de Medezeggenschapsraad
toetreden. We zijn heel blij met hun komst en heten ze van harte welkom!

Vertrekkende leden in de MR!
Nieuwe leden betekent dat er ook leden vertrekken. Van de ouders gaan
Joanne van der Leun en Cornelis van der Werf en van de leerkrachten
Sharon Groeneveld en Chantal Swinkels de MR verlaten. Zij worden allemaal heel erg bedankt
voor hun toewijding en inzet voor de Medezeggenschapsraad in de afgelopen jaren
en wensen ze verder veel succes!

Notulist voor de MR gezocht
De MR is op zoek naar een ouder of leerkracht voor het maken van verslagen van de
vergaderingen van de Medezeggenschapsraad. Heb je belangstelling en/of wil je meer weten?
Neem dan contact op met de voorzitter van de MR Ben van den Brande: mr@lorentzschool.nl.

Verandering
in het toezenden van de facturen voor de
tussen schoolse opvang en de schoolreisjes.
Met ingang van het nieuwe schooljaar ontvangt u in september, via het bij ons bekende
e-mailadres van u, één factuur voor de
Tussen schoolse opvang van € 125,- voor het hele jaar,
het schoolreisje voor de groepen 3, 4, 5, 6 en 7 van € 27,50,
kamp voor groep 8 van € 135,of pleinfeest kleuters van € 10,met de mogelijkheid de TSO in 2 termijnen te betalen.
Schoolreisje, kamp of pleinfeest dienen voor aanvang van die activiteit te zijn voldaan.

Visie op de toekomst
Op de avond van 27 mei 2014 kwamen ongeveer vijftig ouders en leerkrachten bij elkaar op
school om na te denken over de visie van de Lorentzschool voor de toekomst.
Er werd druk gepraat over scenario’s (de internationale school, de creatieve school, excellente
school, de tabletschool en de zorgzame school). Dit leverde veel input op voor de directie,
die op papier is meegegeven. De MR, de OR, de directie en de aanwezigen vonden het een
geslaagde avond. De komende tijd wordt hard gewerkt aan het nieuwe schoolplan,
waarover u zeker meer gaat horen.

Fruit in de klas!
Na veel positieve reacties te hebben ontvangen over fruit en rauwkost in de klas bij de
kleutergroepen gaan we komend schooljaar op gezonde voet verder.
Aangezien de fruit-pilot bij de kleuters is geweest dit jaar, vragen wij ouders van de
groepen 1,2 en 3 om komend schooljaar fruit/rauwkost als gezond tussendoortje mee te geven.
We streven ernaar om dit 4 dagen in de schoolweek te doen en dat u woensdag eventueel een
ander soort tussendoortje in de tas doet.
We juichen het enorm toe wanneer alle kinderen van de Lorentzschool komend schooljaar
fruit/rauwkost als gezond tussendoortje meenemen. Heel veel doen dit ook al, fantastisch!
Op naar een gezonde Lorentzschool!

Vakanties en studiedagen 2014-2015
Leidens ontzet
studiedag
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
studiedag
studiedag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie (incl. Hemelvaart)
Pinksteren
zomervakantie

3 oktober 2014
13 oktober 2014
18 oktober 2014 t/m 26 oktober 2014
20 december 2014 t/m 4 januari 2015
21 februari t/m 1 maart 2015
18 maart 2015
25 maart 2015
3 april t/m 6 april 2015
27 april 2015
2 mei 2015 t/m 17 mei 2015 (14 mei 2015)
25 mei 2015
11 juli t/m 23 augustus 2015

Roostervrije dagen 2014-2015
groepen 1 - 2

groepen 3 t/m 5

groepen 6

19 september
17 oktober
14 november
19 december
16 januari
30 januari
20 februari
20 maart
17 april
1 mei
29 mei
12 juni
26 juni
10 juli

17 oktober
14 november
19 december
16 januari
20 februari
1 mei
12 juni

17 oktober
19 december
20 februari
1 mei

Schoolreizen 2014-2015
pleinfeest 1 /2
groepen 3
groepen 4
groepen 5
groepen 6
groepen 7

24 juni 2015
23 september
30 september
29 september
26 september
16 april 2015

2014
2014
2014
2014

Beste ouders, verzorgers & leerlingen,
Buiten schooltijd graag de school verlaten door de voordeuren!
Alle andere deuren zijn dan namelijk al op slot gedraaid.
We willen graag onze school goed beveiligd houden!
Bedankt voor jullie medewerking!
Team Lorentzschool

De volgende nieuwsbrief verschijnt in het nieuwe schooljaar.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 4e) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

