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

Bijeenkomst toekomstvisie
Lorentzschool
Op donderdag 22 januari 2015 organiseerde de
medezeggenschapsraad in samenwerking met de
ouderraad en directie een bijeenkomst ter bespreking van het conceptschoolplan van onze school voor de komende vier jaar. Het was een
stimulerende, positieve bijeenkomst met een inhoudelijke toelichting door onze directeur,
Henk Lardée, en veel waardevolle input door ouders en leerkrachten. Van de bijeenkomst wordt
een verslag gemaakt dat aan alle deelnemers wordt toegestuurd. Intussen laat Henk de input op
zich inwerken en gaat hij ermee aan de slag zodra hij terug is van zijn beklimming van de
Kilimanjaro (waarmee heel veel succes gewenst!!).
De werkgroep toekomstvisie van de medezeggenschapsraad zal nog tweemaal bijeenkomen om
met Henk van gedachten te wisselen. Het schoolplan zal voor de zomer door de
medezeggenschapsraad moeten zijn vastgesteld. Input blijft welkom op mr@lorentzschool.nl of
rechtstreeks bij een van de leden van de werkgroep: Sjoerd Douma (voorzitter),
Ben van den Brande, Dirk Jan Brouwer (vanuit de OR), Marjan
Driessen, Lies Lantinga en Sofie van Rijn.

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 >

Schaaktoernooi
Stilte in de zaal, met het voortdurende geklik van de schaakklokken op het schaaktoernooi voor
de Leidse scholen op14 januari. Dilemma, lang nadenken kan niet, anders is straks je tijd op; maar
je wilt natuurlijk ook een slimme zet doen. Dat laatste is prima gelukt, want een van beide
Lorentz teams eindigde op een mooie tweede plaats!!
Overigens is dit spel ook prima te spelen in huiselijke kring (blaas eerst het stof van de stukken),
of anders op vrijdag na school bij schaakclub de"stormpionnen".
meester Kees

Kinderkunstcursus
start 9 februari 2015 van 15.15 uur tot 16.45 uur.
Boetseren, schilderen en tekenen leer je tijdens de cursus die kunstenaar Jeroen Spijker geeft
op de Lorentzschool
Hoe maak je een stripverhaal dat grappig is?,
Hoe maak je een goed gelijkend dier van klei?
Hoe teken je een kamer met muren, schilderijen en een tafel zodat het klopt?
Tijdens de Kinderkunstcursus ga je dit leren
Plezier en een goede sfeer staan naast het spelenderwijs verwerven van inhoudelijke, technische
en artistieke kennis centraal.
De lessen zullen in het gebouw van de Lorentzschool plaatsvinden.
Kosten € 130,- voor 10 lessen incl. limonade en materialen.
Aanmelden kan via www.jeroenspijker.nl, zie kopje cursussen.

In de kleutergroepen…
Vanaf 2 februari tot de voorjaarsvakantie is het thema:

muziek
Wij zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om in de klas iets

over hun instrument te vertellen en… het te laten horen!

Ot en Sien
Ter overname of te leen aangeboden mooie Sien jurk, zo goed als nieuw, van stevige blauwe stof
met pofmouwtjes en mooi wit schort. Maat: ruime 176. Voor info of foto,
Nandy Hofland, tel. 06-53289606.

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 13 februari 2015.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6b) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

