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

Agenda - Agenda - Agenda
Maandag 14 december

Studiedag, alle kinderen vrij

Vrijdag 18 december

Roostervrij groepen 1 t/m 6

21 december t/m
1 januari 2016

Kerstvakantie

Nu we de kerstvakantie naderen is het even tijd om kort stil te staan bij ons goede doel.
Ik ben bijzonder trots op dat wat door onze leerlingen en u allemaal mogelijk is gemaakt.
Cees en Mieke van der Voort houden mij regelmatig op de hoogte van wat er
met ons geld is gedaan in Kenia.
Ik kan ook nu weer zeggen: HEEL VEEL.
Er zijn twee klaslokalen gebouwd en ingericht, er is een nieuw toilettenblok gebouwd voor de
meisjes van de school en er is begonnen met de aanleg van zonnepanelen op het dak.
De foto's geven een globaal overzicht van wat zonder de hulp van de Lorentzschool niet
gerealiseerd had kunnen worden.
In een jaar tijd is het aantal leerlingen dankzij de aanleg van de waterpomp en de nieuwe lokalen
gestegen van 163 naar bijna 600 leerlingen.
Namens alle leerlingen, ouders, docenten en de hele gemeenschap:
ASANTE SANA!!
(bedankt voor alles wat jullie voor ons doen)

Links de 2 nieuwe klaslokalen.
Rechts van het blok van 3 lokalen van vorig jaar

Een nieuw lokaal met nieuw meubilair

Cees en Mieke worden ontvangen bij de opening

Het oude WC blok en het nieuwe WC blok

Aansluiting zonnepanelen

Het oude WC blok

Een heel blije moeder bij een nieuw toilet

Dringen om de nieuwe toiletten te mogen zien

U mist al enige tijd een vertrouwd gezicht op de Lorentzschool...
Juffrouw Cissy is al enige tijd ziek.
Cissy ondersteunt het docententeam op onze school op allerlei manieren.
Wij wensen Cissy veel beterschap en hopen
dat ze snel weer bij ons op school komt werken.
Henk Lardée

Kerstdiner
Woensdag 16 december
van 18.00 uur tot 19.15 uur.
De deur gaat om 17.45 uur open.

Het kerstdiner heeft ook dit jaar de vorm van een
kerstbuffet.
Voor ouders van kinderen die het dit jaar voor het eerst
meemaken een korte uitleg.
De bedoeling is dat elk kind iets meeneemt.
Het kan zelf gemaakt zijn of gekocht. Bij de ingang van de klas hangt een lijst met suggesties,
maar eigen ideeën zijn natuurlijk ook welkom.
Ook hangt er een intekenlijst waarop u kunt vermelden wat u mee geeft.
Dit is bedoeld om niet teveel van hetzelfde eten te krijgen.
Iedereen kan vanaf dinsdag 15 december de 3 B's : bord beker en bestek in een plastic tas
meenemen. Alles uiteraard voorzien van naam en groep.
Als alles op tijd op school is dan kunnen de tafels vooraf feestelijk gedekt worden.

Aanmelden broertjes en zusjes
Beste ouders/verzorgers,
vergeet u niet om ook uw (jongere) kinderen in te schrijven op de Lorentzschool?
We hebben wachtlijsten, in verband daarmee is het heel belangrijk om te weten hoeveel
broertjes en zusjes er naar school komen.
U kunt een inschrijfformulier ophalen bij de administratie of bij de conciërge.

Glühwein-avond
woensdag 16 december - 18:00 uur
Op woensdag 16 december a.s. organiseert de Charitatieve Commissie vanaf 18:00 uur een
Glühwein-avond voor de ouders op het schoolplein. Dit zal gebeuren tijdens het kerstdiner
van de kinderen in de klas.
De opbrengsten van de avond gaan na aftrek van de kosten naar Voort in Kenya.
Voor meer informatie over het project kijk op:
www.voort-in-kenya.nl of op de site van de school.
Kom, zodra uw kind in de klas is, naar het schoolplein. Koop muntjes en geniet van een gezellige
avond terwijl de kinderen binnen hun kerstdiner hebben. Al het eten en drinken kost 2 euro per
stuk. Voor tien euro heeft u al een maaltijd; bijvoorbeeld een kom heerlijke erwtensoep, een
worstenbroodje en drie drankjes!
We rekenen op uw steun en heten u woensdag graag welkom!
De charitatieve commissie

We zoeken nog ouders die deze avond willen helpen met de verkoop en opruimen.

Als je zin hebt om mee te helpen, meld je aan bij
Dennis Ouwehand via dennisouwehand@gmail.com

Eerste plaats Lorentz schakers
Na veel tweede plaatsen is het de Lorentz eindelijk gelukt het schaaktoernooi van de Leidse scholen
te winnen. Kuba, Haruki, Jaden, Timo en Ramiro werden onder leiding van coach Andre Mes het
winnende team; en schaken regionaal verder. Maar ook bij het gelijktijdige toernooi van de "B groep"
werd goed gescoord met een eerste plaats voor Wytse, Stijn, Luna en Nine ; en een derde plaats voor
Boaz, Alinka, Luna en Mare. Al met al een prima resultaat!!
meester Kees

Verhaaltjes uit groep 4B
Sinterklaas verloor zijn staf.
Sinterklaas zat op zijn paard.
Hij reed langs een rivier.
Toen verloor hij zijn staf.
Hij gilde: „aaaaaaaaaaaaaaaaa‟.
Toen werd iedereen wakker.
Famke, 4b

Sint vergat zijn staf.
Sint, kom we gaan naar Nederland
„Ik kom‟. Alle Pieten stappen aan boord
En ze varen en ze varen en het duurt wel een uur.
Eindelijk daar zijn ze in Nederland.
Sint zegt „ik ben mijn staf vergeten‟.
HuisPiet vaart terug
En daar is hij weer
En het feest kan beginnen.
Tim 4b

Kerstfeest in de Pieterskerk
Op kerstavond, 24 december, is er in de Pieterskerk een kerstfeest speciaal voor
kinderen. Het eeuwenoude kerstverhaal wordt door kinderen nagespeeld.
Verteller is dominee Ad Alblas, hij neemt de kinderen mee in het kerstverhaal.
Jozef en Maria die aankomen bij de herberg, de herders en de wijzen uit het Oosten.
Kerstliederen worden gezongen, het grote Van Hagerbeer orgel begeleidt het zingen van
de kinderen. Het kinderkerstfeest wordt opgeluisterd door een kinderensemble van de
muziekschool uit Leiden.
Na afloop kunnen de kinderen de kerststal bewonderen en krijgen zij een cadeautje voor
de kerstversiering thuis.
Het kinderkerstfeest begint om 18.30 uur. Alle kinderen en hun (groot)ouders zijn van
harte welkom. De ingang is op het Pieterskerkplein, toegang is gratis.
Voor meer informatie zie www.kerstnachtdienst-pieterskerk.nl daar is ook een link naar
foto‟s van het kinderkerstfeest van vorige jaren.
Mocht u nog vragen hebben of meer / andere informatie willen hebben, mail of bel ons.

Kom in de kerstsfeer met het Leids Kamerkoor !
In de donkere dagen voor Kerst is al sinds mensenheugenis een verlangen naar warmte en
geborgenheid, naar verlichting en een beter perspectief. Luider klinkt de roep om vrede in de
wereld en vrede in de harten van mensen. Componisten van alle tijden hebben wonderschone
muziek geschreven met het aloude kerstverhaal als inspiratiebron.
Het Leids Kamerkoor voert een aantal van de mooiste composities uit met als hoogtepunt “A
Ceremony of Carols” van Benjamin Britten. Verder muziek van Sweelinck, Howells, Poulenc,
Kodály, Joubert, Dussek en Tavener. Met medewerking van Jeroen Spitteler, dirigent en
harpiste Merel Naomi.
Wij gaan zingen in het vertrouwen dat muziek verbindt, troost, inspireert en de wereld mooier
maakt voor wie zijn hart ervoor kan openen. Wij nodigen u uit om dit met ons te delen.
Wanneer:

Vrijdag 11 december om 20.15 uur

Waar:

Sint-Petruskerk, Lammenschansweg 40a, Leiden

Toegang:

€10,-, Gratis voor kinderen t/m 12 jaar

Kaartjes zijn te koop voorafgaand aan het concert aan de zaal of zijn te bestellen via de Leids
Kamerkoor website (klik hier voor voorverkoop), waar meer informatie over het concert staat.
Klik hier voor de poster.

Jasper de Musical
In de kerstvakantie kun je op 30 december en 2&3 januari naar een superleuke kindermusical!
Annabel uit groep 6c, Mare uit groep 6b, en Luna, Wytze, Karsten en Stijn uit groep 7d vormen
samen met Abel en Nadine van de Josephschool, Ward van de Joppenszschool en twee meiden
van in de twintig de cast. Een indrukwekkende vertegenwoordiging van onze Lorentzkinderen dus!
Gedurende het jaar hebben ze ongelofelijk hard gewerkt met de crew van OnSteetsj Theater
onder de bezielende leiding van Daniel-Lee Jongman, die de musical zelf geschreven en
geproduceerd heeft. Ouders en andere vrijwilligers helpen mee om de productie vorm te geven.
We zijn er bijna! De komende weken zetten we de puntjes op de i en op 30 december is de
première in het Imperiumtheater in Leiden. Komen jullie ook?
Kaarten kun je kopen via de website www.onsteetsj.nl
Het verhaal:
Jasper is een jongetje met een hele rijke fantasie. Hij droomt er van om later, als hij groot en
sterk is, een grote en beroemde tovenaar te worden. Op zijn kamer staat een grote kist vol
speelgoed, daarmee speelt hij en droomt hij weg in zijn eigen fantasiewereld.
De avonturen die hij beleeft schrijft hij op in zijn 'dromenboek'.
Op een dag, als Jasper in zijn dromenboek leest, vat het plotseling vlam. Het boek valt in stukken
en Jasper hoort een donkere en enge stem die hem vertelt dat zijn boek is verdwenen in de
Dromenwereld. Als Jasper zijn boek terug wil hebben, kan hij het komen halen. Maar... dat moet
binnen een nacht van zes uur. Lukt hem dat niet, dan zijn al zijn dromen voorgoed verdwenen en
verandert de wereld in een grote nachtmerrie. Zal het Jasper lukken om de wereld te redden?

Vakanties en Roostervrije data schooljaar 2015-2016
Er staan een aantal foute/veranderde data op het formulier dat we aan het einde van het vorige
schooljaar hebben meegegeven, hieronder de juiste data.
herfstvakantie

17 oktober t/m 25 oktober 2015

kerstvakantie

19 december t/m 3 januari 2016

voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2016
Pasen

25 maart t/m 28 maart 2016

meivakantie

23 april t/m 8 mei 2016
(Koningsdag 27 april)

Pinksteren

16 mei

zomervakantie

9 juli 2016 t/m 21 augustus 2016

Roostervrije dagen + 4 studiedagen :
Groep 1 - 2
11 september
25 september
12 oktober
16 oktober
6 november
27 november
middag 4 december
14 december
18 december
22 januari
18 februari
19 februari
18 maart
1 april
15 april
27 mei
10 juni
17 juni
8 juli

Groep 3,4, 5
12 oktober
16 oktober
27 november
14 december
18 december
18 februari
19 februari
1 april
15 april
10 juni
27 mei
middag 8 juli

Groep 6
12 oktober
16 oktober
14 december
18 december
18 februari
19 februari
15 april
10 juni
middag 8 juli

Groep 7, 8
12 oktober
14 december
18 februari
10 juni
middag 8 juli

Het rooster met het overzicht kunt u terugvinden op onze website.
https://www.google.com/calendar/embed?src=agenda.ouders@lorentzschool.nl&ctz=Europe/Ams
terdam&gsessionid=d5gEfNL7iyL70vFxjexGFw

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

