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

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 16 oktober

Roostervrij groepen 1 t/m 6

19 t/m 23 oktober

herfstvakantie

Vrijdag 6 november

Roostervrij groepen 1 & 2

Beste ouders en kinderen van de Lorentzschool
De tijd gaat snel. Het is alweer herfstvakantie. Ik kijk zelf altijd uit naar de herfst.
Heerlijk wandelen door een bos met prachtige kleuren. In de herfstvakantie is voor kinderen
(en hun ouders) altijd veel te doen.
De Leidse musea hebben bijvoorbeeld tal van prachtige tentoonstellingen en in de jaarbeurs in
Utrecht is Legoworld 2015. Je kan natuurlijk ook gewoon lekker naar een bos of het strand.
Herfst staat voor mij ook voor uitwaaien, en extra slapen. In het laatste weekend van de
herfstvakantie gaat de klok namelijk weer een uur terug en valt de avond sneller in.
Ik wens iedereen een leuke herfstvakantie. Tot 26 oktober!
met vriendelijke groet,
Henk Lardée

Oudergesprekken groepen 1 & 2
De data van de oudergesprekken voor de groepen 1/2 zijn:

Donderdag 5 november
Maandag 9 november
en/of
Dinsdag 10 november
De intekenlijsten zullen vanaf maandag 26 oktober bij het klaslokaal worden opgehangen.

Klassenouders
Per klas is er meestal een aantal klassenouders aanwezig bij de ouderraadvergadering,
1 ouder per klas vertegenwoordigt de klas binnen de ouderraad. Om de communicatie gemakkelijk
te maken, is er per klas een e-mail adres nodig van degene die de ouderraadvergadering bijwoont.
Hierbij een oproep om per klas een ouder aan te wijzen die bij de ouderraadvergadering aanwezig
kan zijn. Kan deze ouder een email sturen naar or@lorentzschool.nl?
In de email graag vermelden: naam, e-mailadres, naam kinderen en klas en de klas
waarvan men klassenouder is.
Dank voor het zenden.
Ton de Ridder
Voorzitter ouderraad.

Kabouterpad
Na de herfstvakantie gaan de kleuters weer
aan de wandel in het park.
Overal staan paddenstoelen en kabouters:
Het kabouter pad!
Een wandeling met kleine opdrachtjes en spelletjes!
Natuurlijk zijn er weer veel ouders nodig om de kinderen te
begeleiden.
Bij de klassen hangen de inschrijflijsten.
Alvast bedankt voor uw hulp.

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

