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

Beste ouders en kinderen van de Lorentzschool,
Afgelopen zondag ben ik teruggekeerd uit Tanzania. Daar heb ik de Kilimanjaro
geprobeerd te beklimmen voor Voort in Kenya.
Ik heb de top helaas niet gehaald en ben op 5300 meter omgekeerd. De eerste drie dagen kreeg
ik last van hoogteziekte en het herstel op dag 4 en dag 5 was blijkbaar onvoldoende om op dag 6
de top van 5895 meter te bereiken. Het lopen door verschillende klimaatzones, het klauteren om
de berg op te komen, het ontmoeten van nieuwe mensen was een fantastische
ervaring.
Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om deze berg te beklimmen en dat ik veilig en
gezond weer thuis ben gekomen.
Maandag en dinsdag a.s. kunnen ouders die een bedrag hebben toegezegd (inmiddels
in totaal € 587,15) dit in een envelop meegeven aan hun kind.
De bijdragen aan het goede doel Voort in Kenya worden ingezet om een school in
Kenya te bouwen en in te richten. (zie de extra nieuwsbrief van december 2014)
Donderdag 19 februari 2015 worden de eerste lokalen van de nieuwe school in Kenya
officieel geopend in het bijzijn van de familie Giezeman (Rosalie en Sophie) als
vertegenwoordigers van de Lorentzschool.
met vriendelijke groet,
Henk Lardée

Agenda - Agenda - Agenda
Donderdag 20 februari

Roostervrij groepen 1 t/m 6

23 t/m 27 februari

Voorjaarsvakantie

Lorentzschool schenkt aandacht
In de week van 9 tot en met 13 maart starten we voor de derde keer de week van de aandacht.
In de media en de politiek wordt veel aandacht besteed aan het onderwerp ‘pesten’. In de nieuwe
wet, die waarschijnlijk per 1 september 2015 in gaat staat dat scholen verplicht zijn om een
sociaal veilige leeromgeving te bieden. De Lorentzschool wil net als vorige jaren op een positieve
manier aandacht besteden aan dit thema, door voor de derde keer een themaweek te organiseren
waarin het gaat om aandacht geven aan elkaar.
We volgen het gewone lesprogramma. Tussendoor besteden we aandacht aan kwaliteiten,
samenwerken, respect, groepsdynamiek en hoe we met elkaar omgaan. Dat geldt voor de kinderen
onderling maar ook voor leerkrachten en ouders.
Een week waarin we stil staan bij elkaar en waarin we heel veel positieve energie door de school
willen laten stromen. We hopen dat ouders ook meedoen aan deze week.
Verder bent u als ouder van harte welkom om workshops in de klas te geven. Bijvoorbeeld
workshops als kindermassage, yoga, acrogym, samenwerkingsspelletjes, drama, kinderrechten,
mindfulness en nog veel meer…. Als u daar aan mee zou willen doen, zou u dat dan door willen
geven? Belangrijke gegevens zijn: hoe lang de workshop duurt, op welke dag(-en) u kan, welke
tijden en in welke groep(-en) u dat zou willen doen.
Als u dat mailt naar adjunct directeur Helen Berendsen: helen.berendsen@lorentzschool.nl dan
kunnen we een intekenrooster maken voor de groepen. Graag uiterlijk maandag 2 maart 2015
mailen naar Helen, bij voorbaat dank.
We gaan er weer een leuke week van maken!

Jaarlijkse Groene Pleinmiddag.
Zaterdag 7 maart a.s. van 12:00 tot 17:00 uur organiseren we de jaarlijkse groene pleinmiddag.
We gaan dit jaar snoeien, wilgentakken planten, opruimen, als het even geregeld kan worden het
plein op delen ophogen en repareren, etc. Kortom een hoop lichte en zware klussen waar we jullie
handen hard bij nodig hebben. Neem rustig de kinderen mee – die kunnen meehelpen of spelen op
het plein. Lekker een middag buiten aan de slag met als resultaat weer een mooier plein voor onze
kinderen.
Doe je mee – meld je dan s.v.p. bij mij aan rolandgkoster@gmail.com
De school is open voor wc, koffie, thee, etc. Als iedereen iets lekkers en/of limonade meeneemt,
dan hebben we ook nog een leuke pauze.
Tot dan!

Organiseer mee aan de gezellige Koningsdag 2015
Al jaren een succesformule: de gezellige en veelzijdige viering van
Koningsdag op ons eigen 'Oranjeplein'. De werkgroep 'Oranje Boven' zoekt versterking om
dit voor onze wijken de komende jaren mogelijk te blijven maken.
We zoeken mensen voor de op- en afbouw, spelletjes, catering en kassa.
Heb je belangstelling? Laat het ons weten en mail naar secretaris@profburgwijk.nl

Kinderkunstcursus
start 2 maart 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.

Samenwerken!
De gymles op donderdagochtend 12 februari was erg leuk. We waren verdeeld in drie groepen.
We moesten vlot een stevige piramide bouwen. We hadden maar 2 minuten om te overleggen.
Elk team had 2 leiders. De leiders van team 1 waren Soulaiman en ik, van team 2 Pepijn en
Adrienne en van team 3 Lucas M en Ramiro.
We moesten met 8 kinderen een piramide bouwen.
Team 1 won! Wij hadden in de snelste tijd een stevige piramide gebouwd.
Het winnende team mocht kiezen wat we gingen doen de rest van de gymles.
We konden kiezen uit tikspelletjes, basketbal, badminton, hockey, paaltjesvoetbal en trefbal.
We kozen trefbal.
Kiki Noé, groep 6a.

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

