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

Agenda - Agenda - Agenda
Maandag 12 oktober

Studiedag. Alle kinderen vrij

Vrijdag 16 oktober

Roostervrij groepen 1 t/m 6

Beste ouders en leerlingen van de Lorentzschool,
Talentontwikkeling van onze leerlingen staat al sinds jaar en dag hoog in ‘t vaandel van de
Lorentzschool. In een schooljaar komt er vrij frequent een aantal bijzondere momenten voorbij.
Er is een grote verscheidenheid aan talenten bij ons op school. Zo hebben wij talentvolle
schrijvers, dansers, voetballers, hockeyers, muzikanten, kunstenaars, kinderen die goed kunnen
beargumenteren, zorgen voor anderen enz. enz. De lijst is bijna oneindig. Het is fijn om te
werken in zo'n inspirerende omgeving. En nee, deze talenten worden allemaal niet getoetst, maar
zijn zo belangrijk binnen ons dorp! We hebben tal van voorbeelden:
Een van onze leerlingen is ziek thuis. Hij krijgt van zijn leerkracht een gedichtje om hem op te
beuren. Hij schrijft een geweldig gedicht terug waaruit zijn talent blijkt.
Een leerling zingt en danst binnenkort in de musical de bodyguard in het Beatrixtheater in
Utrecht. Hiervoor is hij al heel lang en hard aan het oefenen.
Op mijn kamer staat een prachtige "Picasso" gemaakt door één van onze leerlingen uit groep 5.
't Zijn zomaar drie voorbeelden van de 907 voorbeelden die we kunnen geven.
Alleen..... Ik ben nog wel op zoek naar talent die onze prachtige vleugel bovenaan de trap kan
bespelen. Die staat daar namelijk vaak heel stil alleen. Af en toe speelt meester Kees, juffrouw
Yvonne of meester Michiel erop, maar dat is eigenlijk veel te weinig. Dus kan je een liedje spelen,
laat je dan vooral niet tegenhouden om ons dat te laten horen.
met vriendelijke groet, Henk Lardée

De Kinderboekenweek 2015 vindt plaats van woensdag 7 oktober tot en met zondag 18 oktober.
Raar, maar waar!
Dat is het motto van deze Kinderboekenweek, die draait om natuur, wetenschap en techniek. Op
onderzoek uitgaan en te weten willen komen hoe de wereld in elkaar zit is een natuurlijke
drijfveer van kinderen. Ieder kind zit vol met vragen.
En in boeken zijn de antwoorden te vinden! Ook dit jaar organiseert boekhandel Kooyker
activiteiten voor kinderen in de
Kinderboekenweek. De toegang is vrij, reserveren is gewenst.
Woensdag 14 oktober, om 14.00 uur

Raar maar waar: ontmoet Mies van Hout

Mies van Hout maakte het prentenboek van de kinderboekenweek 'Speeltuin'.
Ze komt naar Kooyker en vertelt,
laat kinderen zien hoe ze werkt met haar krijtjes en signeert. Vanaf 4 jaar.
Zondag 18 oktober, om 14.00 uur

Raar maar waar: Mad Science

Kom naar de boekhandel voor een leuke workshop regenboogbuisjes maken.
Verzorgd door Mad Science. Vanaf 6 jaar.
Boekhandel Kooyker, Breestraat 89 2311 CK Leiden, 071-3040130 info@kooyker.nl

Jeugdboekhandel Silvester viert de 51e Kinderboekenweek, die dit jaar in het teken staat van
Natuur, Wetenschap en techniek met héél veel boeken en activiteiten. Van stempelen, Janneke
Schotveld (Superjuffie!), knutsel- en bouwworkshops tot het Kinderboekenweekfeest in het
Volkshuis met o.a. de kinderboekschrijvers Bibi Dumon Tak en Bette Westera.
7 okt: 14 uur - workshop stempelen in het Verteltheater.
9 okt: 15 uur - Janneke Schotveld signeert (Superjuffie, Botje en veel andere boeken)
10 okt: 14 uur - workshop schaduwtheater en Janneke Veldman signeert de boeken
van Stijn, uitvinder vanaf 15 uur.
11 okt: 13 uur – Kinderboekenweekfeest
in Het Leids Volkshuis in samenwerking met Bplus C en diverse musea.
(kaarten ook bij ons verkrijgbaar)
14 okt: 14 uur – workshop bouw je eigen huis in het Verteltheater.
17 okt: 14 uur – fabelachtige vertelling met herfstknutsel in het Verteltheater.
Je kunt de hele lange week een Weetjespuzzelspeurtocht bij ons doen, waarmee een mooie prijs
te winnen is. Natuurlijk ontvang je ook dit jaar weer bij iedere aankoop vanaf € 10,- het
Kinderboekenweekgeschenk. Daarmee heb je gratis toegang tot Naturalis en Boerhaave.
Kijk voor meer informatie op: www.kinderboekenweek.nl en www.silvester-leiden.nl

LUMC wetenschapsdag
Zondag 25 oktober, de laatste dag van de herfstvakantie,
organiseert het LUMC van 12.00 tot 17.00 de jaarlijkse Wetenschapsdag.
Een leuke activiteit voor kinderen (en volwassenen) die wat meer willen weten over (bio)medisch
onderzoek en wat er nu allemaal precies gebeurt in het LUMC. De toegang is gratis, er zijn leuke
opdrachten, spelletjes en diverse activiteiten. Zo kunnen de kinderen bij de stand van mijn
afdeling (Medische Microbiologie) bijvoorbeeld virus en bacterie knuffels winnen bij een quiz,
of op de foto als viroloog in een beschermend pak. Verder kun je bijvoorbeeld een gehoortest
doen en je eigen zalfje maken.
Met vriendelijke groeten, Martijn van Hemert,
vader van Axel (6B) en Laura (groen).

Meer informatie is te vinden op
https://www.lumc.nl/over-het-lumc/agenda/LUMC-Wetenschapsdag-2015/

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 16 oktober 2015.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6c) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

