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

Agenda - Agenda - Agenda
Woensdag 25 maart

Studiedag
Alle kinderen vrij

Vrijdag 3 april

Goede Vrijdag

Maandag 6 april

2e Paasdag

Paasontbijt of -lunch
(dit verschilt per klas, kijk op de poster bij de klassendeur)

op donderdag 2 april

Op woensdag 1 april graag een bord, beker en bestek en een eierdopje in een plastic tas
meenemen. Zorg er wel voor dat alles voorzien is van naam en klas.
GEZOCHT: We zoeken ouders die de eieren willen koken.
Graag even opgeven bij de juf of meester van de eigen groep.
De eieren kunnen op woensdag 1 april na school worden opgehaald.

Rapportgesprekken groepen 1 t/m 6
Donderdag 9 april,
maandag 13 april en/of dinsdag 14 april
De intekenlijsten zullen vanaf maandag 30 maart bij het klaslokaal worden opgehangen.
De groepen 7 hebben in de week van 25 mei rapportgesprekken
i.v.m. de uitslag van de entreetoetsen.

Groene Plein middag

Zaterdag 7 maart hebben ouders en kinderen hard gewerkt om het plein weer een beetje op te
knappen. Er volgt later dit jaar weer zo’n
zaterdagmiddag.

Koningsdag
Beste ouders, 2015 is inmiddels van start gegaan, en dat betekent ook dat we weer kunnen
uitkijken naar een feestelijke Koningsdag op ons Oranjeplein in de wijk! We hopen natuurlijk
weer op een gezellig feest. Een feest dat alleen maar tot stand komt met hulp van jullie!
(Check Facebook: Oranjefeest Professoren en Burgemeesters Wijk)
Daarom trekken we ook via deze nieuwsbrief bij jullie aan de bel! We zoeken namelijk
VRIJWILLIGERS, die een uurtje willen helpen bij de fameuze Kinderspelletjes, in de catering,
of bij de op- en afbouw!
We horen graag of we maandag 27 april op je kunnen rekenen!
Niets leukers om met elkaar de handen uit de oranje mouwen te steken, en als we met veel zijn,
dan is het eigenlijk een fluitje van een cent. En je weet, hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Voor meer informatie kun je terecht bij Jocelijn van Wijk jocelijn_v@hotmail.com
(moeder van Anne uit 7A) of meld je direct aan bij:
Annette Stoop (agstoopbouman@gmail.com)
Antoinette van der Ploeg (antoinettevdploeg@hotmail.com)

Sportcity
Avondvierdaagse '15
Leiden - Na het grote succes van vorig
jaar, start op dinsdag 2 juni 2015 de
vierde editie van de SportCity
Avondvierdaagse. Ook dit jaar kun je als
deelnemer weer kiezen uit
twee afstanden: 5 of 10 km
Starttijd 10 km: 18:15 - 18:45 uur
Starttijd 5 km: 18:30 - 19:00 uur
De SportCity Avondvierdaagse vindt plaats van dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni en start en
finisht op het sportcomplex van korfbalvereniging Sporting Trigon aan de Zoeterwoudsesingel te
Leiden. Kosten voor deelname bedragen € 5,00 per persoon. Het wandelevenement is geschikt
voor iedereen die het leuk vindt om te wandelen.
Aanmelden voor de avondvierdaagse kan op onze school.
Informatie omtrent inschrijving krijgt u binnenkort.

Onder de grond
Het thema “onder de grond” stond de afgelopen weken
centraal bij de kleuters.
Er werden mollen, wormen en
andere kriebelbeestjes
getekend en geplakt.
Ook de lentebloemen werden niet vergeten.
Rond de school werd volop gezocht naar “bodemschatten”.
Alle klassen brachten ook een bezoek aan Naturalis.
Wat een geweldig museum voor de kinderen… (en de ouders)
In het museum gingen de kinderen op zoek naar 3 kisten vol
“schatten” uit de natuur.

Week van de aandacht
Het was een geslaagde week.
Dank aan alle ouders die vrijwillig een workshop hebben gegeven.

Tekeningen uit groep 6a, nav de Workshop Rots en Water

Op dinsdag 3 maart is mijn gymshirt verdwenen. Met de gymles van meester Kees nog
aan gehad en de volgende dag zat mijn shirt niet meer in mijn gymtas.
Een zoektocht door de school heeft niets opgeleverd helaas. Mochten jullie mijn shirt
gevonden hebben of is deze per ongeluk in andermans tas terecht gekomen laat het
me dan weten.
Mijn naam is Wout en ik zit in klas 6b.
Oh ja, het shirt is het uit-shirt van Ajax van dit seizoen. Donkerblauw met fluorgele
letters van de sponsor Ziggo.

Binnenkort organiseert het CJG in samenwerking met oudervereniging Balans Rijnland en
ouderinitiatief stichting Ovaal twee avonden over Autisme.
Maandag 23 maart
Een avond over leesproblemen, spellingproblemen en dyslexie
Verzorgd door Balans Rijnland
Voor ouders, leerkrachten en overige professionals.
In het kader van de Autismeweek en de Wereldautismedag op
Donderdag 2 april
Autismecafé Leiden
Première van de Nieuwe film met Birsen Başar (bekend van BNN programma de undateables )
‘Iemand zoals ik’
Voor ouders en andere belangstellenden.
Informatie over de avonden zelf en wijze van aanmelden vindt u op www.cjgleiden.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 2 april 2015.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6b) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

