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

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 29 mei

Roostervrij groepen 1 & 2

Woensdag 10 juni

Sponsorloop

Vrijdag 12 juni

Roostervrij groepen 1 t/m 5

Beste ouders en kinderen van de Lorentzschool.
Nog maar zes weken en dan begint de zomervakantie!
In die zes weken is er een heleboel activiteit op de Lorentzschool.
Van de schoolfotograaf tot het afscheid van de groepen 8 van de avondvierdaagse tot de
sponsorloop voor Voort in Kenya. Onlangs zat ik de prachtige foto's van de nieuwbouw van de
school in Kenia door te bladeren en bedacht ik me dat de sponsorloop
en de kerstactie er echt toe doen.
Mbungu Hamisi schreef aan mij: ......"I am a Kenyan boy in standard eight at Kinyungu Primary
School." "Our headteacher Mr. Manundu is very happy as an Arab who has seen a drop of water
in a desert. I hope that you will continue building other class rooms."
Op woensdag 10 juni vindt onze jaarlijkse sponsorloop weer plaats. Het is voor de kinderen van de
Kinyungu Primary School van groot belang dat we doorgaan met dit mooie project.
met vriendelijke groet,
Henk Lardée

Hulpouders gevraagd voor de sportdagen
Ook dit jaar hoop ik op voldoende enthousiaste ouders die willen assisteren bij de sportdagen.
Inschrijven kan vanaf maandag bij de entree van de klaslokalen.

De groepen 4 en 5 sporten op dinsdag 23 juni;
groep 3 op woensdag 24 juni;
en de groepen 6 en 7 op donderdag 25 juni.
De sportdagen zijn van 9.00 tot 12.00 uur; en voor enige instructie word u
verwacht om 8.30 uur op sportpark Roomburg.
Bij voorbaat dank,
meester Kees

Sponsorloop
Op woensdagochtend 10 juni a.s. wordt de jaarlijkse sponsorloop gehouden.
Ook dit jaar lopen we voor het goede doel Voort in Kenya.
Voort in Kenya bouwt met het sponsorgeld dat de kinderen van de Lorentzschool inzamelen, een
nieuwe school, voor 550 leerlingen in Kinyungu in Kenia. Ondanks dat er al een toilettenblok, een
waterpomp en twee ingerichte lokalen zijn gebouwd met onze financiële steun laat de school waar
de kinderen nu zitten nog steeds zeer te wensen over. Met behulp van alle kinderen van de
Lorentzschool willen we dit jaar nog twee nieuwe, ingerichte lokalen bijbouwen en twee
toiletblokken, één voor meisjes en één voor jongens.
Kijk voor meer informatie over het project op: www.voort-in-kenya.nl
Ook dit jaar willen we de sponsorloop een groot succes maken. In de brief die uw kind heeft
meegekregen van school staat alle informatie over de sponsorloop en het sponsorformulier.
Tijdens het slotfeest zullen we de uitslag van de sponsorloop bekend maken.
Ouders die 10 juni willen helpen bij de stempelposten kunnen zich aanmelden bij
Dennis Ouwehand. We hebben nog hulpouders nodig!
dennisouwehand@hotmail.com
De Charitatieve Commissie.

Schoolfotograaf
Dinsdag 2 juni en woensdag 3 juni komt de schoolfotograaf op school.
Voor wie in zijn nette pak of prinsessenjurk op de foto wil, hierbij de indeling.
Op woensdagmiddag is er de mogelijkheid om met broertjes en zusjes op de foto te gaan.
Vanaf maandagmiddag kunt u zich hiervoor intekenen.
dinsdag 2 juni
portretfoto's: alle kleutergroepen, groepen 3, groep 6abc, groep 7acd en groepen 8
groepsfoto's: alle kleutergroepen, groepen 3, groep 6abc en groep 7acd
woensdag 3 juni
portretfoto’s: groepen 4, groepen 5, groep 6d en groep 7b
groepsfoto's: groepen 4, groepen 5, groep 6d, groep 7b en groepen 8

Super slagballers

Een bijzondere uitslag op het slagbaltoernooi!
De twee aanwezige Lorentz-teams werden eerste en tweede, maar met het kleinst
denkbare verschil. Beide ploegen verloren geen enkele wedstrijd; en in de onderlinge
confrontatie werd het gelijkspel. Het puntentotaal bracht het verschil;
wat er eigenlijk niet echt was. Rake klappen, heel veel vangballen,
de topcoaches Marian en Irene, en mooi weer;
wat wil je nog meer?
meester Kees

Inloop-avond met als thema Passend Onderwijs
In samenwerking met de AED (Ambulante Educatieve Dienst) Leiden organiseert Balans Rijnland
op 24 juni een inloop-avond met als thema Passend Onderwijs. Deze avond is met name bedoeld
voor ouders van kinderen met leer- en/of gedragsstoornissen, die al of (nog) geen lid zijn van
Balans, maar kan voor alle belangstellenden en betrokkenen interessant zijn.
We beginnen met een film van Balans over dit thema.
Daarna gaan we met elkaar in gesprek en is er gelegenheid om vragen te stellen aan een of enkele
medewerker(s) van de AED en aan de vrijwilligers (ervaringsdeskundigen) van Balans Rijnland.
Daarnaast kunt u informatie verkrijgen bij onze uitgebreide boekentafel.
Heeft u vragen over het gedrag van uw kind, ondervindt uw kind problemen op school, heeft uw
kind dyslexie of dyscalculie of heeft u hier een vermoeden van, staat u voor de keuze van een
nieuwe school voor uw kind, heeft u andere vragen, of zou u wel eens van gedachten willen
wisselen met een ervaringsdeskundige (andere opvoeder), dan is deze avond zeker een
aanrader. U bent van harte welkom.
Datum: 24-6-2015,
Tijd: 20.00 - 21.30 uur, inloop vanaf 19:45 uur.
Locatie: AED, Lammenschansweg 130d, 2321 JX Leiden
Kosten: vrije toegang, vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 12 juni 2015.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6b) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

