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

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 19 september

Roostervrij groepen 1 & 2

Nieuwe start,
In de week van 25 augustus zijn wij als team gestart om het schooljaar voor te bereiden. Dan is het,
ondanks dat iedereen van het team rondloopt, stil op school. Een school is pas echt een school wanneer
er kinderen rondlopen. Het was dus erg fijn om op 1 september iedereen weer te zien. De kinderen
kwamen terug met de meest uiteenlopende vakantieverhalen en een aantal moest nog een beetje
wennen aan het vroege opstaan.
Inmiddels heeft (bijna) iedereen het ritme te pakken. De deur gaat open om 8.30 uur en de lessen
beginnen om 8.45 uur. Wij verzoeken iedereen vriendelijk om op tijd in de klas te zijn.
Dit schooljaar ligt er een aantal uitdagingen voor ons. Zo gaan we onder andere dit schooljaar een
nieuw schoolplan schrijven, vragen we u in groepen 1/2 en 3 om fruit mee te geven (zie verderop in de
nieuwsbrief) en schakelen we een team van experts in om passend onderwijs nog beter te realiseren.
De eerste echte verandering zal echter buiten de school zichtbaar zijn. De gemeente Leiden heeft
besloten om binnen de wijk een proef m.b.t. eenrichtingsverkeer in te stellen. De rijrichting zoals u
deze gewend bent zal omkeren. Meer leest u hierover in een aparte brief van de gemeente Leiden die
is bijgesloten bij deze nieuwsbrief. Ik hoop op een verbetering van de verkeersveiligheid rondom de
school.
Nu nog hopen op een mooie nazomer en op naar een fijn, gezond en veilig schooljaar.
met vriendelijke groet,
Henk Lardée

Informatieavonden
Dinsdag 16 september

20.00 uur

Groepen 3

Woensdag 17 september

20.00 uur

Groepen 1 & 2

Donderdag 18 september

20.00 uur

Groepen 4

19.30 – 20.15 uur in de klas.
Maandag 22 september

20.15 – 21.00 uur in theater
over voortgezet onderwijs.

Groepen 8

Dinsdag 23 september

19.00 uur

Groepen 7

Woensdag 24 september

19.00 uur

Groepen 6

Donderdag 25 september

19.30 uur

Groepen 5

Speciaal voor de ouders van de groepen 5

Donderdag 25 september is er aansluitend aan de algemene informatieavond (om 20.00 uur)
een ICT presentatie over veilig internetgebruik in de aula..
Omdat uw kind in groep 5 meer aan de computer zal gaan werken, introduceren we bij deze
leerlingen een Internetprotocol, wat zij ook moeten ondertekenen.
Namens de ICT werkgroep, Hendrik Teerink, ICT-coördinator Lorentzschool

Herhaalde oproep
De Medezeggenschapsraad is nog steeds op zoek naar een enthousiaste notulist (m/v)
voor de verslaglegging van de vergaderingen! De MR komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar.
Belangstelling? Neem dan contact op met de voorzitter van de MR
Ben van den Brande: mr@lorentzschool.nl.

"Hier woon ik
Vol enthousiasme zijn de kleuters begonnen aan het nieuwe schooljaar.
Voor sommige kinderen was het best spannend...voor het eerst naar school!
Andere kinderen vonden het fijn om hun klasgenootjes weer te zien.
"Hier woon ik" is ons 1e thema. Op de ramen bij de klassen zijn huisjes geplakt met de namen van
de kinderen. En in de klas wordt volop geknutseld en getekend over dit onderwerp.

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!

Uitgang groepen 3
Groep 3e gebruikt de hoofdingang om naar buiten te gaan.
De groepen 3a, 3b, 3c en 3d gaan via de zij-ingang bij het cirkelplein naar buiten.

Wilt u a.u.b. achter de mozaïektegels
op uw kind wachten na schooltijd??!!!

SVP op het plein:
niet fietsen en niet in de bomen klimmen.

Kinderboekenweek met als thema 'Feest'
woensdag 1 t/m zondag 12 oktober
Reden voor een feestje én een aantal leuke activiteiten bij boekhandel Kooyker.
Samen met de Lorentzschool worden er twee wedstrijden georganiseerd: een
kleurwedstrijd voor de onderbouw en een verhalenwedstrijd voor de midden- en
bovenbouw. Kinderen kunnen een boekenbon winnen waarmee ze hun favoriete boek
uit kunnen kiezen.
Zondag 28 september
is er bij Kooyker een Muzikale prentenboekvoorstelling 'Kom je op mijn feestje?' gespeeld door
het duo Rood en Wit (Franca Riezebos en Greet Meesters).
Zij maken geweldig leuke voorstellingen voor kinderen van 4 t/m 6 jaar.
Kaartjes à € 3 zijn te koop bij Kooyker.
De voorstelling is om 11.00 en 14.00 uur.
Zaterdag 11 oktober
van 15.00 tot 16.30 uur bezoekt Marit Törnqvist de boekhandel.
Marit maakte dit jaar het prentenboek van de Kinderboekenweek 'Fabians Feest'.
Ze leest voor, tekent, signeert en maakt de winnaars van de kleur- en verhalenwedstrijd bekend.
Het kinderboekenweekgeschenk is geschreven door Harm de Jonge, het heet Zestig Spiegels.
Het is een sprookjesachtig verhaal over een jongen die nooit meer dan zes woorden
achter elkaar zegt.

2014 is een jubileumjaar: de Kinderboekenweek bestaat 60 jaar!
We zijn er allemaal mee opgegroeid, dus hoe mooi is het om dit weer aan onze kinderen
door te geven? Binnenkort ontvangt iedere leerling het magazine Kinderboekenpodium,
waar volop inspiratie uit kan worden gehaald.

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 26 september 2014.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6b) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

