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

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 16 januari

Roostervrij groepen 1 t/m 5

Vrijdag 30 januari

Roostervrij groepen 1 & 2

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 zeer gewaardeerd! Inloop vanaf 19.45u, start om 20.00u precies.
Belangstellenden kunnen zich t/m maandag 19 januari 2015 opgeven via mr@lorentzschool.nl.
Zij krijgen vervolgens van tevoren de concept-visie die centraal zal staan, toegestuurd.

Voorschoolse Opvang?
Oproep aan ouders die interesse hebben in VSO om contact op te nemen met de Basisbende?
Dat kan via het mailadres basisbende@smallsteps.info of via één van de telefoonnummers,
071-5124045 of 06-31927695

Open podium voor muzikanten!
Na het succes van vorige jaren organiseert de Muziekcommissie op 5 maart weer een
Open Podium voor jonge muzikanten!
We willen een mooi en gevarieerd programma maken, met verschillende instrumenten en kinderen
van verschillende leeftijden. Groepjes leerlingen die samenspelen zijn vooral welkom!
Iedere leerling die een instrument speelt kan meedoen. Wie zich snel aanmeldt op
muziek@lorentzschool.net, krijgt voorrang.
De uiterste datum waarop je je kunt aanmelden is 27 februari. Meer informatie is te vinden op
de website van de school.
Lees verder >

Gezocht: De muzikale ouder!
Muziek maken is heerlijk. En muziek horen ook. Vorig jaar hebben we vanuit de muziekcommissie
al een enkele keer muzikale minioptredens van ouders in de klas gerealiseerd.
Ook dit jaar willen we dit voortzetten en uitbreiden. Welke ouder wil graag een paar keer 20-30
minuten muziek komen maken en eventueel erover vertellen in de klas? Alle instrumenten zijn
welkom. Dit is een laagdrempelige manier om in aanraking te komen met (onbekende) muziek en
instrumenten en voor u als ouder om (weer eens) op te treden voor gretig publiek!
Hebt u goede ideeën of vragen? Laat het ons vooral weten!
We zijn bereikbaar via muziek@lorentzschool.nl.
Voor meer informatie over de muziekcommissie: Lees verder >

Lorentz heerst op basketbaltoernooi
Met 2 meisjes- en 3 jongensteams was de Lorentz aanwezig op het
jaarlijkse basketbaltoernooi voor de Leidse basisscholen. De beide finales
werden zowel bij de meisjes als de
jongens gespeeld door enkel Lorentzteams; complimenten voor
een uitzonderlijke prestatie!!
Alle teams hebben een gezellig toernooi gehad met veel strakke
passes, afstandsschoten, lay-ups… en een enkel traantje na een
verloren finale, ook dat hoort erbij.
meester Kees

Ketting Verloren
Ik ben waarschijnlijk op of rond school mijn ketting verloren, vanochtend 15 januari. Het gaat om
een zilverkleurige Mi Imenso munt (zie afbeelding) met tekst Carpe Diem aan de ene kant en Live
your Life aan de andere kant. Deze ketting is voor mij van zeer hoge emotionele waarde, ik heb
hem gekregen van mijn vriendin nadat haar ouders om zijn gekomen bij de MH17. Heeft iemand
de hanger gevonden???
Tara Giezeman, mijn telefoonnummer is 06-28179246.

Zie afbeelding voor een voorbeeld.

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 30 januari 2015.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6b) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

