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

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 12 juni

Roostervrij groepen 1 t/m 5

Dinsdag 23 juni

Sportdag groep 4 + 5

Woensdag 24 juni

Sportdag groep 3
Pleinfeest voor de kleuters

Donderdag 25 juni

Sportdag groep 6 + 7

Vrijdag 26 juni

Roostervrij groep 1+2

Beste ouders en kinderen van de Lorentzschool
De Lorentzschool lijkt een beetje op een dorp. Dat staat ook in onze schoolgids. Dus hierbij een
keer het dorpsnieuws van vandaag.
Dorpsnieuws 1
In ons dorp, de Lorentzschool, was enige ophef doordat een vogeltje vast zat aan een touw hoog
in de boom. De vogel zat zeker op 10 meter hoogte vast en kwam maar niet los. Veel kinderen
maakte zich zorgen over het vogeltje en wachtten op de dierenambulance die maar niet kwam.
(ook toen ze al naar binnen waren). Uiteindelijk kwam het knappe vogeltje los en fladderde hij op
het schoolplein met een gebroken pootje. Het was een jong beestje, dat niet meer heel goed kon
vliegen. Toen de dierenambulance hoorde dat het vogeltje uit de boom was gekomen, zijn ze hem
of haar (dat konden we niet zo goed zien), toch komen ophalen en hebben ze het beestje
meegenomen.
Dorpsnieuws 2
Het is weer de tijd dat de vlaggen met een schooltas uitgehangen worden of dat de leerlingen
van het voortgezet onderwijs nog even moeten wachten met hun feestje. Wij willen alle oudleerlingen feliciteren die geslaagd zijn. De oud-leerlingen die een her-examen moeten doen
wensen we veel succes en we hopen dat ze alsnog hun diploma gaan behalen.
met vriendelijke groet,
Henk Lardée
Directeur

Creatieve middagen 2015
De creatieve middagen waren dit jaar ook weer een succes. De kinderen van de groepen 3 en 4
hebben samen gewerkt aan leuke creatieve opdrachten.
“Hallo, ik ben Ole. Ik ben 8 jaar en ik vind knutselen heel leuk. Ik ben dus heel erg blij als
er creamiddag is. Ik heb een aquarium gemaakt.
Doei, Ole, groep 4E”
“Van Jelle
Vrijdagmiddag begon de creamiddag. Er waren hele leuke dingen. Bijvoorbeeld 3D
schilderijen en dromenvangers.
Ik heb een 3d schilderij gemaakt. Fijn weekeinde allemaal, Jelle, groep 4E”

“Ik vond de creamiddagen erg leuk want ik heb het goed gedaan.
Ik mocht een dromenvanger van wilgentenen maken bij juffrouw Anita.
Het wast leuk om met kinderen uit een andere klas te zijn. Linde, groep 4E”

Sponsorloop 2015

Woensdag 10 juni liepen alle kinderen van de Lorentzschool voor Voort in Kenia. Op een goede
beat gingen de kleuters als eerste van start, waarna de kinderen van de groepen 3 tot en met 8
door de wijk renden. Dat leverden veel dorst en volle stempelkaarten op!
De kinderen hadden maar 1 doel…zoveel mogelijk rondjes halen! Heel knap!
Een aantal kinderen uit groep 4 hebben er elfjes over geschreven

Van Carsten;
sponsorloop
lekker rennen
de kleuters lopen
doei ik ga weg
rennen

Van Esmee;
sponsorloop
goed doel
lekker sportief zijn
veel geld op gehaald
sponsorloop

Van Michaela;
sponsorloop
is leuk
krijg veel sponsors
loop heel veel rondjes
leuk

Sportdagen

Op dinsdag 23 juni (groepen 4/5), woensdag 24 juni (groepen 3) en donderdag 25 juni (groepen
6/7) zijn er weer de jaarlijkse sportdagen.
De sportdagen worden gehouden op sportpark Roomburg.

Nieuwe MR-Leden!
Met ingang van het nieuwe schooljaar komen de leerkrachten Mario van der Mee, Eva van Winden
en Nathalie van der Most en de ouders Leen Veerman en Marlijn Kok de Medezeggenschapsraad
versterken. Leen gaat de functie van secretaris vervullen. Zij komen in de plaats van de
leerkrachten Heleen Bosscher, Marjan Driessen, Dagmar Candido en de ouders Ingeborg van der
Heijden en Peter Bonné die de MR gaan verlaten. Heleen, Marjan, Dagmar, Ingeborg en Peter
worden allemaal ontzettend bedankt voor hun inzet voor de MR!! De nieuwkomers wensen wij
uiteraard heel veel succes!

Slotfeest
Vrijdag 3 juli vieren we weer het gezellige Slotfeest van 16:00 uur tot 19:30 uur. Er zijn
luchtkussens en glijbanen, de oergezellige kindervrijmarkt (s.v.p. geen etenswaren verkopen) en
natuurlijk zijn er optredens van leerlingen te zien en te horen.
De inschrijflijsten voor de optredens hangen op verschillende plekken in de school tot en met 25
juni. Let op: de lijsten worden na 25 juni weggehaald.
De opbrengst van de sponsorloop zal die middag ook bekend gemaakt worden.
Er is uiteraard ook weer van alles te eten en te drinken en u betaalt al dat heerlijks met de
inmiddels overbekende Lorentzmunten (10 munten a € 5,-).
Om er voor te zorgen dat alles goed en veilig verloopt, willen wij u erop wijzen dat wij ons houden
aan de veiligheidsafspraken. Dit vragen wij ook met nadruk aan u.
Tijdens het slotfeest kunt u gebruik maken van de wc’s bij de gymzaal, deze zijn te bereiken via
de zij-ingang. De hoofdingang is deze middag afgesloten voor algemeen gebruik (ook om 15:00
uur). We hopen er met elkaar een gezellig feest van te maken.
Vriendelijke groeten, de activiteitencommissie

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 26 juni 2015.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6b) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

