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

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 18 maart

Roostervrij groepen 1&2

Donderdag 24 maart

Paasbrunch/lunch

Vrijdag 25 maart

Goede Vrijdag

Maandag 28 maart

Tweede Paasdag

Rapportgesprekken groepen 1 t/m 7
Donderdag 31 maart,
maandag 4 april en/of dinsdag 5 april.
De intekenlijsten zullen vanaf maandag 21 maart bij het klaslokaal worden opgehangen.

Paasontbijt of -Lunch
(dit verschilt per klas, kijk op de poster bij de klassendeur)

op donderdag 24 maart
Op woensdag 23 maart graag een bord, beker en bestek en een eierdopje in een plastic tas
meenemen. Zorg er wel voor dat alles voorzien is van naam en klas.
GEZOCHT: We zoeken ouders die de eieren willen koken.
Graag even opgeven bij de juf of meester van de eigen groep.
De eieren kunnen op woensdag 23 maart na school worden opgehaald.

Vrijwilligers gezocht
Beste ouders,
Ik zoek vrijwilligers / mede ouders om een grote klus op het schoolplein te doen – nieuwe
houtsnippers aanbrengen op het zand van de kleuterhoek linksachter (achter de ronde zandbak)
en het stukje zand bij de boomstammen voor de hoofdingang.
Waar gaat het om: scheppen, verrijden en harken van 30m2 houtsnippers.
Lekker doorwerken dus!
Wie hebben we nodig: 15 ouders die houtsnippers kunnen scheppen, met kruiwagens verrijden en
op de gestorte plaats uitharken
Wanneer en waar:
zaterdag 19 maart a.s. van 13:00 – 16:00 op het schoolplein.
Wat kun je meenemen: hark, riek of kruiwagen (geen probleem als je geen gereedschap hebt)
Kinderen zijn van harte welkom om te helpen of op het plein met elkaar te spelen.
Als het onverhoopt regent, dan zorgen we voor een plekje in de school waar de kinderen binnen
kunnen spelen (met 1 ouder bij toerbeurt toezicht). Neem eventueel koekjes of iets anders te
eten mee. Voor koffie, thee en limonade wordt gezorgd!
Ik hoop dat jullie zaterdag de 19e kunnen helpen!! Meldt je s.v.p. voor zondag 13 maart 15:00 bij
mij aan (rolandgkoster@gmail.com – vergeet de “g” niet) – dan kan ik bij voldoende ouders de
houtsnippers afroepen voor zaterdag de 19e.
Alvast bedankt. Als we dit hebben gedaan, dan ziet het plein er weer helemaal “op en top” uit!
Hartelijke groet, Roland Koster (vader van Gijs, 5b, en Tom, 3a)

Beste ouders,
Ook dit jaar kijken we uit naar een als vanouds feestelijke en gezellige Koningsdag op ons
Oranjeplein in de Professoren- & Burgemeesterswijk! We hopen natuurlijk weer op een geslaagd
feest. Een feest dat alleen maar tot stand kan komen met de hulp van onze oranjevrijwilligers!
Vorige jaren vormden de oranjevrijwilligers samen een top team,
en dat willen we dit jaar weer voor elkaar krijgen.
Wilt u dit jaar (weer) mee doen als oranjevrijwilliger?
We horen graag of we woensdag 27 april op uw hulp kunnen rekenen!
Heeft u een voorkeur voor een onderdeel (op-en afbouw, kassa ±1,5 uur, spelletjes ±1,5 uur), laat
het ons dan weten. We proberen zoveel mogelijk met alle wensen rekening te houden.
Heeft u een oudere zoon of dochter (middelbare school) die graag wil helpen of
vindt u het gezellig om samen met buurman/vrouw, vrienden, vader/moeder te helpen
dan horen wij het graag.
Kunt u niet op de dag zelf maar wilt u ons de avond ervoor en de ochtend erna helpen met op- en
afbouw laat het ons weten!
Uw hulp is zeer welkom.
Precieze tijden, programma en thema van de dag volgen natuurlijk nog.
U kunt het ons laten weten door een mail te sturen naar koningsdagindewijk@gmail.com.
Mocht u nog vragen hebben, spreek ons gerust aan op het schoolplein.

TOT ZIENS,
Jocelijn van Wijk en Angela Poort
moeder Anne 8A & moeder Emma 7D en Daniël 5B
(koningsdagindewijk@gmail.com)

Xin Niàn Kuai Lè
新年快乐
Wil je weten wat dit betekent?
Kom maar vragen aan de kinderen van groep 4B.
Zij hebben dit jaar gewerkt over Chinees Nieuwjaar. Misschien zag
je het vuurwerk buiten het lokaal hangen? Dat heeft alles te maken
met het gevaarlijke monster Njèn.
Er is geleerd te tellen tot 10 in het Chinees, draken, lantaarns en
lotusschoentjes zijn geknutseld, er is gewerkt over de keukengod en de dierenriem,
gezongen in het Chinees en nog veel meer.
Als klap op de vuurpijl kwam woensdag 10 februari juffrouw Elise Baardman op bezoek.
Zij heeft o.a. verteld over Chinese karakters.
De kinderen mochten zelf oefenen met een Chinese kwast op speciale
tovermatjes. De karakters die je er met water op streek kwamen in
het zwart tevoorschijn. Opgedroogd was alles weer weg.
Veel kinderen zijn met hun ouders ook nog naar het grote Chinees
Nieuwjaar festival in Den Haag geweest. Daar waren o.a. draken- en
leeuwendansen te zien om het jaar van de Aap te verwelkomen.
Wil je dat ook een keer meemaken? Volgend jaar op 28 januari begint
het jaar van de Haan en is er weer een festival.

Leuk concert met opera en cabaret
Op zondag 13 maart geeft Toonkunst Orkest Leiden een heel leuk concert.
Het orkest, waarin diverse ouders van de Lorentzschool meespelen, voert
operawerken van Verdi en Puccini uit. Soliste is Francis van Broekhuizen, een
vrolijke sopraan die ook cabaret doet, en bekend is van onder meer Maestro.
Er zijn twee concerten: het eerste is om 13.30 uur
en speciaal leuk voor kinderen, en om 16.00 uur
voor iedereen, in de Vredeskerk aan de
Burggravenlaan, vlakbij de Lorentzschool.
Kaarten kosten voor volwassenen € 15,- en
kinderen € 10,- aan de zaal, en zijn € 2,50 goedkoper als je ze
bestelt via www.toonkunstorkestleiden.nl.
Wees allen welkom!

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 25 maart 2016.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6c) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

