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

Agenda - Agenda - Agenda
Maandag 28 maart

Tweede Paasdag

Vrijdag 1 april

Roostervrij groepen 1 t/m 5

Beste ouders en kinderen van de Lorentzschool.
Pasen is ook een extra lang weekend om even uit te rusten en stil te staan.
Vandaag hebben we als team stilgestaan bij onze schoolregels die we binnenkort in de klassen
ophangen met elkaar en met de kinderen bespreken:
Iedereen hoort erbij.
We zijn aardig en beleefd.
We zorgen voor elkaar.
We luisteren naar elkaar.
We zijn rustig in de school en houden hem netjes.
Deze regels worden in de klas en zichtbaar in de school opgehangen.
Deze regels vragen inzet en onderhoud van alle mensen, groot en klein, die onze school rijk is.
Ik wens jullie een mooi paasweekend.
met vriendelijke groet,
Henk Lardée

Op tijd
Wil iedereen op tijd komen? De deuren gaan om 8.30 uur open.
Om 8.45 uur moeten de kinderen in het klaslokaal zijn. Vanaf volgende week gaan wij iedereen die
te laat komt aanspreken. Het te laat komen stoort namelijk enorm bij het begin van de les.

Vacatures Medezeggenschapsraad

Meld je aan vóór maandag 1 8 april 201 6!
Met ingang van het nieuwe schooljaar zoekt de medezeggenschapsraad (MR) enthousiaste ouders
en medewerkers die voor een periode van drie jaar zitting willen nemen in de MR. Concreet gaat
het om 3 nieuwe leden vanuit de ouders en 2 nieuwe leden vanuit het personeel.
De MR is het orgaan binnen onze school waarin ouders, medewerkers en directie gezamenlijk
spreken over het beleid op tal van terreinen, zoals onze kernwaarden, onderwijsvisie,
arbeidsomstandigheden, communicatie, de verkeerssituatie, talentontwikkeling en financiën.
Daarnaast worden in de MR actuele ontwikkelingen besproken die vragen om gezamenlijke
reflectie of een gedragen standpunt. Op sommige terreinen heeft de MR een wettelijk advies- of
instemmingsrecht. De MR vergadert maandelijks, doorgaans in de avond (een wisselende
doordeweekse dag, van 20.00-22.00u). De verslagen van de vergaderingen vind je terug op de
website van onze school.
In de afgelopen jaren heeft de MR een nieuwe toekomstvisie vastgesteld, na de organisatie van
twee thema-avonden op school. Ook zijn projecten opgepakt, zoals ‘fruit-in-de-klas’, het
schoolplein en het binnenklimaat. Op dit moment lopen projecten inzake communicatie en
talentontwikkeling. Maar bovenal houdt de MR de vinger aan de pols bij de directie in de loop van
ieder schooljaar en vertegenwoordigt hij de medewerkers en de ouders.
Heb jij een kind op de Lorentzschool of ben je personeelslid, en wil je graag meepraten en
meebeslissen over de bovenstaande en andere punten? En ben jij een enthousiaste teamspeler
die zich voor drie jaar kan vrijmaken? Meld je dan aan als kandidaat-lid bij de MR, e-mail
mr@lorentzschool.nl, vóór maandag 18 april 2016. Wij komen dan bij je terug voor een
kennismakingsgesprek waarin we een nadere toelichting zullen geven.
Indien zich meer kandidaten aanmelden dan er openstaande plekken zijn, zal de MR verkiezingen
organiseren. Hierover zal in dat geval separaat gecommuniceerd worden, onder meer via deze
nieuwsbrief.
Mocht je nadere informatie wensen voordat je je aanmeldt, voel je dan vrij even contact te
zoeken met Sjoerd Douma (vader Wytse 7D, Nynke 6A en Jelle 4A, tel. 06-52084791 of
sjoerd.douma@xs4all.nl) of Mario van der Mee (leerkracht, e-mail
mario.vandermee@lorentzschool.nl).

Schoolfotograaf
Dinsdag 12 april, woensdag 13 april en donderdag 14 april komt de schoolfotograaf.
Woensdag 13 april om 12.30 uur voor broertjes en zusjes.

Gevraagd: ouders om de fotograaf te helpen.
S.v.p. melden bij Helen Berendsen, helen.berendsen@lorentzschool.nl

Wat wordt het nieuwe goede doel van de Lorentzschool?
Na drie jaren Voort in Kenya gesteund te hebben kiezen we binnenkort een nieuw goed doel.
De Charitatieve Commissie van de OR zoekt daarvoor geschikte kandidaten.
Bent u betrokken bij of kent u een goed doel dat steun van de school kan gebruiken en kan
voorzien in terugkoppeling naar de kinderen in alle groepen?
Kijk even op www.lorentzschool.nl onder OR voor meer informatie.
De sluitingsdatum voor aanmeldingen is 17 april.

Voort in Kenya
De opening van het jongenstoilet bij de school in Kenia was wederom een geweldige
bijeenkomst. De jongens waren erg blij. Op de foto's zien jullie de oude en de nieuwe
situatie. De kinderen hebben ook weer mooie tekeningen gemaakt voor de
Lorentzschool. Deze krijgen jullie heel snel.
Dank jullie wel voor het nieuwe jongenstoilet!
Cees en Mieke van der Voort

Thema Autismecafé: Autisme in beweging
In samenwerking met o.a. MEE (Meedoen mogelijk maken), NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) en
het Centrum voor Jeugd en Gezin in Leiden www.cjgleiden.nl organiseert Autismecafé Leiden een speciale
info avond. Deze avond wordt u aangeboden in het kader van de Nationale Autismeweek.
Dit jaar is het thema van de autismeweek: ‘Duik in de wereld van autisme’. Ouders van kinderen met (een
vermoeden van) ASS en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Autisme in beweging
Sport en beweging is voor iedereen gezond. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen met autisme. Als ouder
van een kind met autisme weet je dat dit niet altijd zo eenvoudig is. Sommige kinderen kunnen goed sporten,
maar hebben veel last van de drukte in de kleedkamer en de kantine. Andere kinderen kunnen motorisch wat
minder goed meekomen, maar wel veel plezier aan sport beleven als ze op een goede manier begeleid worden.
Wat is er nodig om voor je kind sport en beweging tot een leuke activiteit te maken? Hierover gaat
Greet Meesters in gesprek met Karel David van der Gun, Melchior Groeneveld en Noortje van Kempen.
Karel David geeft judoles op de Leo Kannerschool en bij sportschool Rob van der Hoorn in Oegstgeest.
Melchior Groeneveld is ook judoleraar en geeft les op verschillende scholen en op zijn sportschool Budokan.
Noortje van Kempen is moeder van een kind met autisme en zet bij Leiden Atletiek een training op voor
kinderen met autisme. Naast deze gasten is ook Kitty van Schie aanwezig. Kitty is sportconsulent bij VTV
Leiden en bemiddelt en begeleidt kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme naar
sportactiviteiten. Natuurlijk krijgt u de gelegenheid aan onze gastsprekers vragen te stellen en uw
ervaringen uit te wisselen.
Informatiemarkt
Op deze avond kunt u terecht op onze informatiemarkt waar u kunt kennis maken met begeleiders en
medewerkers van diverse clubs en organisaties met ervaring op het gebied van sport en beweging bij
kinderen met autisme. (o.a. Legolas VVV Oegstgeest, De Marebron: kinder- en tieneryoga, Rik van de Geest;
breedtesport coördinator en beleidsmaker, Scouting St. Jozef). Ook NVA en MEE zijn aanwezig.
Datum

Donderdag 7 april 2016

Programma
19.30 uur
20.00 uur
20.45 uur
21.15 uur
22.00 uur
22.30 uur

Ontvangst/bezoek informatiemarkt
Interview met bovengenoemde gasten
Pauze, bezoek informatiemarkt.
Vervolg interview
Napraten, bezoek informatiemarkt
Einde avond

Locatie
“Het Gebouw”, adres: Arubapad 2, 2315 VA Leiden.
(Vanaf Leiden Centraal Station bereikbaar met bus 6 (richting Leiderdorp Leyhof, ca. 10 minuten) of 56
(richting Leimuiden, ca. 8 minuten). U stapt uit bij halte ‘Surinamestraat’. Daarna is het nog 2 min. lopen
naar Arubapad 2.
De Autismecafé-vrijwilligers zijn allen ervaringsdeskundig en/of hebben kinderen met autisme
Meer informatie over St Ovaal en de regionale Autismecafés vindt u op www.autismecafe.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 8 april 2016.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6c) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

