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Extra Sponsorloop voor Voort in Kenya.
Een korte vooruitblik naar januari 2015.
Op 26 augustus jl. kreeg ik te horen dat ik een ticket had gewonnen om de Kilimanjaro voor
WarChild te beklimmen. Ik heb het ticket geaccepteerd en op 28 januari 2015 vlieg ik naar
Tanzania om de hoogste berg van Afrika (5895 meter) te beklimmen. Om mee te kunnen met
deze beklimming moest ik € 2400,- extra meenemen voor WarChild. Dat bedrag was dankzij een
flink aantal gulle gevers binnen twee weken binnen.
Op de Lorentzschool steunen wij echter maar één goed doel en dat is Voort in Kenya.
Het is geweldig dat Voort in Kenya dit met door ons opgehaald geld kan realiseren.
Aan het einde van vorig schooljaar kregen de leerkrachten van groep 8 en de directie een extra
opdracht. We zouden onvoldoende hebben meegedaan aan de sponsorloop en dus moesten we
rondjes om het gebouw rennen om onze stempelkaart vol te maken.
Met dit in het achterhoofd en na een gesprek met WarChild en Kees van der Voort heb ik
bedacht dat het mooi zou zijn wanneer mijn Kilimanjarosponsorloop (3x woordwaarde...)
door u gesponsord zou worden.
U kunt mijn beklimming en daarmee Voort in Kenya ondersteunen door de volgende
link: http://goo.gl/forms/4K0z5YDtK4 te volgen of door de sponsorenvelop tijdens de
kerstborrel in de stand van Voort in Kenya in te vullen.
Via www.lorentzschool.nl en www.lardee.nl houd ik u op de hoogte.
met vriendelijke groet,
Henk Lardée

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 19 december

Roostervrij groepen 1 t/m 6

22 december 2014 t/m
2 januari 2015

Kerstvakantie

Kerstdiner
Woensdag 17 december
van 18.00 uur tot 19.15 uur.
De deur gaat om 17.45 uur open.

Het kerstdiner heeft ook dit jaar de vorm van een kerstbuffet.
Voor ouders van kinderen die het dit jaar voor het eerst
meemaken een korte uitleg.
De bedoeling is dat elk kind iets meeneemt.
Het kan zelf gemaakt zijn of gekocht. Bij de ingang van de klas hangt een lijst met suggesties,
maar eigen ideeën zijn natuurlijk ook welkom.
Ook hangt er een intekenlijst waarop u kunt vermelden wat u mee geeft.
Dit is bedoeld om niet teveel van hetzelfde eten te krijgen.
Iedereen kan vanaf dinsdag 16 december de 3 B's : bord beker en bestek in een plastic tas
meenemen. Alles uiteraard voorzien van naam en groep.
Als alles op tijd op school is dan kunnen de tafels vooraf feestelijk gedekt worden.

Hallo Allemaal,
Groep 8A en 8D hebben meegedaan aan het Unicef kinderrechten festival.
Hier heeft elke klas een film voor gemaakt, dat over de rechten van het kind gaat.
Vorige week was de première van alle films. Jammer genoeg hebben wij niet gewonnen, maar we
kunnen toch nog naar de finale! We gaan toch nog naar de finale als wij op de site: www.krff.nl de
meeste stemmen, reacties en kijkers hebben. Dus bekijk allemaal ons filmpje en geef een
reactie. En zorg dat we toch nog naar de finale gaan!
Filmpje 8A: http://www.krff.nl/lorentzschool-van-beperking-naar-versterking/
Filmpje 8D: http://www.krff.nl/lorentzschool-de-stem-van-het-water/
groetjes Mara Stoelinga 8A

Pietenfeest!
Wat een drukte….overal zag je pieten en pietjes en in alle
gangen klonken Sinterklaasliedjes.
Honderden pietjes probeerden
op woensdag 26 november hun
pietendiploma te halen! De kinderen klommen en klauterden over
de daken en gooiden cadeautjes in de schoorstenen.
Het lukte iedereen! Voor iedereen was er een pietendiploma.
Wat waren de kleuters trots op hun diploma!

Toekomstvisie Lorentzschool
Op donderdagavond 22 januari 2015 organiseert de medezeggenschapsraad in samenwerking met
de directie en ouderraad een bijeenkomst ter bespreking van de belangrijkste punten uit de
concept-toekomstvisie van onze school. Deze visie zal samen met het schoolplan het beleid voor
de komende vier jaar bepalen. Zowel ouders als leerkrachten zijn van harte welkom op deze
avond. Jullie bijdrage wordt gewaardeerd! Belangstellenden kunnen zich opgeven
via mr@lorentzschool.nl, graag uiterlijk een week van tevoren.

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 19 december 2014.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6b) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

