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

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 22 januari

Roostervrij groepen 1&2

Oproep:
Een aantal teamleden krijgt van school uit een parkeervergunning, omdat ze verder wonen dan de
randgemeenten of vanwege andere belangrijke omstandigheden.
Een aantal personeelsleden komt af en toe met de auto bij ouderavonden, bij glad weer of
wanneer ze veel spullen voor de klas bij zich hebben. Zij zoeken mensen die vlakbij de school
wonen en hun bezoekersvergunning niet gebruiken. Mocht u uw bezoekersvergunning beschikbaar
willen stellen, loop dan even naar één van de directieleden.
Zij zorgen ervoor dat de betreffende leerkrachten dan contact met u opnemen.

De Nationale Voorleesdagen
Op woensdag 27 januari starten De Nationale Voorleesdagen 2016 met Het Nationaal
Voorleesontbijt. De kleuters mogen die woensdag in pyjama naar school komen, waar een heerlijk
ontbijt op hen wacht.
Het prentenboek van het jaar is:
We hebben er een geitje bij!, geschreven door Marjet Huiberts en geïllustreerd door Iris Deppe,
In We hebben er een geitje bij! is op de kinderboerderij een nieuwe bewoner geboren.
Voor Mik het babygeitje heeft gevonden, gaat hij langs alle andere
kinderboerderijdieren, die elk op hun eigen manier uiting geven aan hun blijdschap over
de geboorte van het nieuwe geitje.
De kleutergroepen gaan in deze periode ook naar de kinderboerderij in de Merenwijk,
en wij zijn nog op zoek naar ouders die willen rijden.
Bij de klassen hangen intekenlijsten.

Schoolspot
goedkope software voor ouders en schoolmedewerkers
"Via schoolspot krijgen medewerkers en ouders met leerling(en) in het basis-en speciaal
onderwijs korting op software. We bieden verschillende soorten software met korting. Zo
hebben we antivirusprogramma’s voor het beschermen van je laptop of pc.
Een greep uit ons antivirus assortiment: McAfee, Norton, F-Secure, Eset Nod32 en G-data.
Het gehele antivirus software assortiment vind je onder Antivirus & Dataopslag.
Uiteraard hebben we ook design software zoals Adobe Creative Cloud, Corel DRAW, Magix music
maker voor het maken van muziek of bewerken van video met Pinnacle. Ook voor het vernieuwen
van je besturingssysteem kun je bij schoolspot terecht. Kortom een ruim assortiment en altijd
met korting. We onderhandelen namens alle onderwijsinstellingen in Nederland met
softwareleveranciers. Dit gebeurt ook voor het thuisgebruik. Dat is een van de redenen waarom
je via schoolspot zoveel korting krijgt op software. Een andere reden is dat schoolspot geen
winstoogmerk heeft op het verkopen van software."
Wilt u gebruik maken van de kortingen, ga dan naar www.schoolspot.nl en meld u aan!
met vriendelijke groet,
Hendrik Teerink, Ict-coördinator

Open podium voor muzikanten!
Na het succes van vorige jaren organiseert de Muziekcommissie op donderdag 3 maart 2016
weer een Open Podium voor jonge muzikanten!
We willen een mooi en gevarieerd programma maken, met verschillende instrumenten en kinderen
van verschillende leeftijden. Groepjes leerlingen die samenspelen zijn vooral welkom!
Iedere leerling die een instrument speelt kan meedoen.
Wie zich snel aanmeldt op muziek@lorentzschool.nl, krijgt voorrang.
De uiterste datum waarop je je kunt aanmelden is 25 februari. Meer informatie is te vinden op
de website van de school.
Zie ook: http://www.lorentzschool.nl/index.php?id=1000&action=details&news_id=140

Gezocht: De muzikale ouder!
Muziek maken is heerlijk. En muziek horen ook. Vorig jaar hebben we vanuit de muziekcommissie
al een enkele keer muzikale minioptredens van ouders in de klas gerealiseerd.
Ook dit jaar willen we dit voortzetten en uitbreiden. Welke ouder wil graag een paar keer 20-30
minuten muziek komen maken en eventueel erover vertellen in de klas?
Alle instrumenten zijn welkom. Dit is een laagdrempelige manier om in aanraking te komen met
(onbekende) muziek en instrumenten en voor u als ouder om (weer eens)
op te treden voor gretig publiek!
Hebt u goede ideeën of vragen? Laat het ons vooral weten!
We zijn bereikbaar via muziek@lorentzschool.nl.
Voor meer informatie over de muziekcommissie zie ook:
http://www.lorentzschool.nl/index.php?id=1222

Zandtafel experiment.
Alle kinderen in groep 4B hebben laten zien dat zij al echte wetenschappers zijn.
Wij hebben namelijk de eerste zandtafel lessen mogen uitproberen.
Het was super leuk. Samen met de computer expert Urban hebben wij ontdekt wat er allemaal
kan met de zandtafel. Wij hebben ook ontdekt dat er sommige dingen nog aangepast moesten
worden. Dan moet je soms even wachten, maar wanneer het dan toch lukt: heb je de beloning,
dat het de tweede keer wel lukt.
Zelf gemaakt door groep 4B: twee bergen. Eén met een besneeuwde top.
De ander met een gevulde krater.
Sofie:
het is leuk om te doen en het is mooi. je moet ook wachten op andere kleuren.
ik wil nog wel een keer de S rivier maken.
David:
het is koel om te doen. de S wil ik maken.
Jules J:
het weer plat maken. het hele land laten overstromen.
Noor:
het is leuk om te doen. ik wil het nog en keer graag.
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