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

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 11 september

Roostervrij groepen 1&2

Vrijdag 25 september

Roostervrij groepen 1&2

Het nieuwe schooljaar is goed begonnen met het vertellen van alle prachtige vakantieverhalen.
Ook is er een nieuw speeltoestel op het plein geplaatst, zodat ook de wat oudere kinderen lekker
kunnen klimmen. Hoewel het nog niet officieel geopend is, wordt er al heel veel op gespeeld.
Binnen is er ook iets veranderd. We zijn bezig om de aula om te toveren tot een nog mooier
theater dan dat het al was. Zo kunnen we in dit schooljaar ook weer genieten van alle
voorstellingen die er worden gehouden. En één van onze ouders (Urban van Gellecum) bouwt
momenteel aan een interactieve zandwatertafel. Binnenkort is deze definitief klaar voor gebruik
en dan kunnen de eerste groepen ermee experimenteren.
De kleutergroepen zijn al begonnen met hun eerste project "vlinders". Zij zien hoe een eitje een
rups wordt en daarna van pop tot vlinder uitgroeit. Mocht u meer Koolwitjes rond de school zien,
dan kunt u aan de kleuters vragen of dat een vlinder uit hun groep is.
Zo zijn de groepen 3 al begonnen met het lezen van de eerste woorden en is het voor de groepen
4-8 al de normaalste zaak van de wereld om rekenen en taal te doen.
De vakantie lijkt eigenlijk alweer ver weg.
met vriendelijke groet,
Henk Lardée

Informatieavonden
19.00 uur

Groepen 6

20.00 uur

Groepen 1 & 2

Donderdag 10 september

20.00 uur

Groepen 3

Maandag 14 september

19.00 uur

Groepen 5

Woensdag 9 september

Speciaal voor de ouders van de groepen 5
Maandag 14 september is er aansluitend aan de algemene informatieavond (om 20.00 uur)
een ICT presentatie over veilig internetgebruik in de aula..
Omdat uw kind in groep 5 meer aan de computer zal gaan werken, introduceren we bij deze
leerlingen een Internetprotocol, wat zij ook moeten ondertekenen.
Namens de ICT werkgroep, Hendrik Teerink, ICT-coördinator Lorentzschool
19.30 – 20.15 uur in de klas
Dinsdag 15 september

20.15 – 21.00 uur in het theater
over voortgezet onderwijs

Groepen 8

Woensdag 16 september

19.30 uur

Groepen 4

Donderdag 17 september

19.00 uur

Groepen 7

“Kom op tijd”
De school gaat om half negen open.
De lessen willen wij stipt om 8.45 uur laten starten.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd in de klas aanwezig is,
zodat de leerkracht op tijd kan beginnen.
Tevens verzoeken wij de ouders na kwart voor negen de gangen te verlaten.

Waar is dat Feestje?
Op de Lorentzschool worden gedurende het schooljaar heel wat feestjes gevierd!
Denk aan de hutspotmaaltijd, het grote sinterklaasfeest, de kerstviering,
het paasontbijt en het slotfeest. Al deze activiteiten worden mede georganiseerd door de
activiteitencommissie van de school die uit zowel leerkrachten als ouders bestaat.
We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die van een feestje houden en
onze commissie komen versterken! Ben jij die ouder?
Wil je meer informatie? Mail naar: m.patiwael@hetnet.nl

Gezocht: biebouders!
We zijn dringend op zoek naar ouders die willen helpen in de schoolbieb. De bibliotheek is elke
schooldag open van 8.45 uur tot 9.15 uur. Lijkt het je leuk om boeken uit te lenen en in te
nemen en de boekenkasten netjes te houden en heb je tijd om wekelijks een half uurtje te
helpen, meld je dan aan bij Martien Wijers (martienwijers@hetnet.nl) of Arine van Vliet
(arine@arine.nl).

Brandalarm en Medicijnprotocol
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
In de week voor de zomervakantie ging net voor schooltijd het brandalarm af. De reden hiervoor
was een gesprongen glaasje bij een brandblusser in school. Dus geen ernstig incident gelukkig.
Veel ouders konden toen zien hoe snel de Lorentzschool ontruimd kan worden.
Complimenten voor alle aanwezigen!
Een paar aandachtspunten:
- de kinderen gaan bij een brandalarm, allemaal met de eigen leerkracht mee naar buiten, zodat
de leerkracht kan zien of alle kinderen aanwezig zijn.
- de ouders die op het moment van het brandalarm in school zijn,
gaan zo snel mogelijk naar buiten.
Op deze manier houden we het overzicht, wat de veiligheid van onze kinderen ten goede komt!
Verder vragen we de ouders van kinderen die medicijnen gebruiken, om bij de leerkracht het
medicijnprotocol in te vullen, te ondertekenen en in te leveren.
Bedankt voor jullie medewerking!
Met vriendelijke groet, De BHV-groep van de Lorentzschool

Koolwitjes in de klas
In de kleutergroepen wordt gewerkt over vlinders.
In de klassen staat een bak met vlindereitjes, rupsen en poppen.
De kinderen zien de rupsen een cocon maken en dan……
vliegt er een vlinder in de bak!
De kinderen vinden het geweldig, en ieder koolwitje dat zij zien vliegen is natuurlijk “hun” vlinder!

Uitgang groepen 3
Groep 3a en 3e gebruiken de hoofdingang om naar buiten te gaan.
De groepen 3b, 3c, en 3d gaan via de zij-ingang bij het cirkelplein naar buiten.

Wilt u a.u.b. achter de mozaïektegels
op uw kind wachten na schooltijd??!!!

SVP op het plein:
niet fietsen en niet in de bomen klimmen

Kinderkunstcursus op de Lorentzschool
Docent: Beeldhouwer en kunsthistoricus Jeroen Spijker
De kinderkunstcursus die openstaat voor de groepen 4 t/m 8 gaat weer van start!
Wij gaan ons bekwamen in het (strip)tekenen, schilderen en boetseren tijdens
deze cursus van 10 lessen.
Je gaat hier beter leren tekenen, ook 3D, waardoor je uiteindelijk op een goede manier kunt
weergeven wat je voor ogen hebt.
Artistieke en technische ontwikkelingen gaan hier hand in hand.
Heb je zin om met andere enthousiaste kinderen mee te doen?,
Je ouders kunnen je aanmelden via www.jeroenspijker.nl, zie ook voorwaarden.
Wanneer: Start maandagmiddag 14 september 2015
Tijd: 15.15 uur tot 16.45 uur.
Kosten: €130,- voor een cursus van 10 aaneensluitende lessen.
Incl. materialen en een glas limonade.

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 18 september 2015.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6c) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

