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

Agenda - Agenda - Agenda
Maandag 13 oktober

Studiedag, alle kinderen vrij

Vrijdag 17 oktober

Roostervrij groepen 1 t/m 6

20 t/m 24 oktober

Herfstvakantie

Beste ouders en kinderen,
Aanstaande maandag hebben de kinderen een vrije dag. Het team is die dag hard aan het werk.
Als vervolg op de MR-OR thema-avond van 27 mei 2014 gaan wij deze dag werken aan het
toekomstige schoolplan (aug. 2015- aug. 2019). De input die team en ouders gezamenlijk tijdens
de thema-avond gaven wordt natuurlijk meegenomen. Het huidige schoolplan kunt u op onze site
lezen. En na maandag is het nog maar een kleine week tot aan de herfstvakantie. De tijd vliegt
wat dat betreft voorbij. Dit schooljaar vinden er ook tal van mooie projecten plaats.
Natuurlijk zijn wij enthousiast bezig over de Kinderboekenweek en staat in november het
nationaal schoolontbijt voor de deur. Dit jaar doet de Lorentzschool voor het eerst mee aan de
lichtjesparade. (Hier worden de ouders van de groepen 7 nog apart over geïnformeerd.)
En is groep 7a is gevraagd om mee te doen aan een dialoogsessie bij de Veerstichting in de
Pieterskerk onder leiding van prinses Laurentien.
Allemaal mooie projecten die naast onze focus op goed onderwijs onze aandacht verdienen.
Ik wens iedereen alvast een fijne herfstvakantie!
met vriendelijke groet, Henk Lardée

Waar is dat Feestje?!!
Op de Lorentzschool worden gedurende het schooljaar heel wat feestjes gevierd!
Denk aan de hutspotmaaltijd, het grote sinterklaasfeest, de kerstviering,
het paasontbijt en het slotfeest.
Al deze activiteiten worden, mede, georganiseerd door de activiteitencommissie van de school
die uit zowel leerkrachten als ouders bestaat.
We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die van een feestje houden en
onze commissie komen versterken!!
Ben jij die ouder?!
Wil je meer informatie?
Mail naar:
ingridvansoest@hotmail.com
of
m.patiwael@hetnet.nl

Na schooltijd - gebruik de voordeur!
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Wij doen na schooltijd steeds de deuren van de school met de sleutel op slot maar toch blijven
ze vaak open staan omdat iemand er doorheen naar buiten is gegaan. Deze onveilige situatie willen
we graag tegengaan, en daarbij is jullie hulp ook nodig!
We willen jullie daarom het volgende vragen:
Zijn jullie na schooltijd op school om wat voor reden dan ook, willen jullie
dan het gebouw verlaten

via de voordeur?

Zo blijven de andere deuren gesloten en op slot.
Bedankt voor jullie medewerking!

Onderzoek naar de kwaliteit van schoolgebouwen
De Rekenkamer is gestart met een onderzoek naar de kwaliteit van schoolgebouwen in Nederland.
Leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen hun menig geven over de kwaliteit van het gebouw.
Dus doe mee en vul de vragenlijst in op:

http://checkjeschoolgebouw.nl

Bericht vanuit Kenia
Na een zeer geslaagde reis naar Kenia willen we jullie
op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen… De
bouw van de nieuwe school is begonnen!
We hebben met de aannemer een contract afgesloten
voor een blok van 3 lokalen inclusief meubilair. In
februari worden deze lokalen officieel geopend in het
bijzijn van de familie Giezeman. Uiteraard zullen zij
daarvan verslag uitbrengen.
We hebben de opbrengst van de sponsoractiviteiten
officieel aan de Kinyungu overhandigd (zie foto). Het was voor iedereen een zeer mooie en
emotionele gebeurtenis.
Inmiddels hebben we op de school ook een watervoorziening gerealiseerd.
Dit is een enorme vooruitgang voor de school en de hele community.
De kinderen kunnen er nu water drinken en ook de mensen uit het dorp mogen hier water halen,
in plaats van 3 uur te moeten lopen naar de dichtstbijzijnde
waterplaats. (als daar al water was) Geweldig!!!
Namens de Kinyungu en de stichting Voort-in-Kenya bedankt voor
jullie enorme inzet en betrokkenheid.
Kwaheri, (tot ziens),
Cees en Mieke

( een bore-hole met een handpomp)

Aankondiging
Ouderraad 14 oktober 20.00 – 22.00 uur
Dinsdagavond 14 oktober, vindt in de schoolaula de eerste ouderraad van het nieuwe schooljaar
plaats. Deze eerste vergadering staat niet alleen in het teken van de OR, maar belicht ook de
samenwerking met directie en medezeggenschapsraad.
Voor wie: voor alle klassenouders. Ben je geen klassenouder dit jaar, maar ben je toch benieuwd?
Je bent van harte welkom. Laat je ons dan wel even weten dat je ook komt, via
or@lorentzschool.nl? Dan weten wij hoeveel koffie en thee we moeten zetten.
Graag tot dinsdag!
Namens het OR bestuur, MR en Directie,
Dirk Jan Brouwer, Voorzitter OR

GGD hoofdluistraining
Woensdagochtend 15 oktober: GGD hoofdluistraining.
Hoofdluis op school is een gezamenlijk probleem, dat het beste gezamenlijk opgelost
kan worden.
In de groepen werken wij met ‘luizenouders’, die de kinderen regelmatig klassikaal controleren.
Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, worden de betrokken ouders
geïnformeerd door de leerkracht. Zo wordt het kind tijdig behandeld, en kan verdere besmetting
voorkomen worden.
Voor deze luizenouders geeft de GGD een training.
De eerstvolgende training is woensdagochtend, 15 oktober aanstaande.
Meer informatie hierover, en een aanmeldingsformulier zijn te vinden op de website van de GGD
Hollands Midden.
https://www.ggdhm.nl/thema-s/item/jeugdgezondheidszorg/hoofdluistrainingen-voor-oudersverzorgers
Ook de folder ‘Luis in je haar, kammen maar’, met uitleg over de meest effectieve aanpak van
hoofdluis, is via deze site te downloaden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 31 oktober 2014.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6b) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

