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

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 15 april

Roostervrij groepen 1 t/m 6

Vrijdag 22 april

Koningsspelen

25 april t/m 6 mei

Meivakantie

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, tabblad "OR" en dan onder de "Documenten OR" voor meer
informatie. De sluitingsdatum voor aanmeldingen is 17 april.

Sponsorloop 2016
Schrijf het alvast in uw agenda: op 18 mei rennen de kinderen
van de Lorentzschool weer veel geld bij elkaar voor ons goede doel Voort in Kenya
in de jaarlijkse Sponsorloop.
Kunt u in de ochtend helpen bij de organisatie of het stempelen?
Laat het ons even weten: dennisouwehand@hotmail.com

Lorentzschool schenkt aandacht
In de week van 30 mei tot en met 3 juni starten we voor de vierde keer de week van de aandacht.
In de media en de politiek wordt veel aandacht besteed aan het onderwerp ‘pesten’. In de nieuwe
wet, die per 1 september 2015 ingegaan is, staat dat scholen verplicht zijn om een sociaal veilige
leeromgeving te bieden. De Lorentzschool wil net als vorige jaren op een positieve manier
aandacht besteden aan dit thema, door voor de vierde keer een themaweek te organiseren waarin
het gaat om aandacht geven aan elkaar.
We volgen het gewone lesprogramma. Tussendoor besteden we aandacht aan kwaliteiten,
samenwerken, respect, groepsdynamiek en hoe we met elkaar omgaan. Dat geldt voor de kinderen
onderling maar ook voor leerkrachten en ouders.
Een week waarin we stil staan bij elkaar en waarin we heel veel positieve energie door de school
willen laten stromen. We hopen dat ouders ook meedoen aan deze week.
Verder bent u als ouder van harte welkom om workshops in de klas te geven.
Bijvoorbeeld workshops als kindermassage, yoga, acrogym, samenwerkingsspelletjes, drama,
kinderrechten, mindfulness en nog veel meer….
Als u daar aan mee zou willen doen, zou u dat dan door willen geven? Belangrijke gegevens zijn:
hoe lang de workshop duurt, op welke dag(-en) u kan, welke tijden en in welke groep(-en)
u dat zou willen doen.
Als u dat mailt naar adjunct directeur Helen Berendsen: helen.berendsen@lorentzschool.nl dan
kunnen we een intekenrooster maken voor de groepen.
Graag uiterlijk maandag 2 maart 2015 mailen naar Helen, bij voorbaat dank.
We gaan er weer een leuke week van maken!

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.
De intekenlijst hangt op het raam bij de conciërge naast de hoofdingang.

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

Vacatures Medezeggenschapsraad
Meld je aan vóór maandag 18 april 2016!
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).

Lentepad
Het was weer een gezellige drukte in het park!
Alle kleuters waren op zoek naar kuikentjes, wormen, kikkers en nog veel meer. Ze zagen
prachtige bloesemtakken en roken het look en proefden van de tuinkers .
Veel pret bij de vijver…..wie durft naar het eiland te lopen!
Ontdekken en verwonderen, de kleuters hebben genoten!
Alle ouders die mee geholpen hebben, bedankt!

Gezocht:
zanger(es)

basgitarist en

Naast de waanzinnig mooie
Lorentz Monkeys
schoolband werken we aan
de oprichting van een
tweede band bestaande uit
Lorentzschoolkinderen.
We zijn op zoek naar
versterking en zoeken een
basgitarist(e) en een
zanger(es).
Heb je een aantal jaren (bas-)leservaring of kun je goed zingen,
dan kun je je voor een auditie aanmelden bij bandcoach Jeroen: j.dewilde@gmx.net

Auditie
Na het geweldige succes van "Jasper - de musical!" (kerstvakantie 2016/2017)
gaat On Steetsj Theater dit jaar een nieuwe theateruitdaging aan met:

Ben jij ouder dan 8 jaar en heb je altijd al mee willen spelen in een waanzinnig leuke
familievoorstelling? Grijp dan nú je kans en meld je aan voor de auditie!
Aan de rand van een klein dorpje staat op een heuvel een oud leegstaand huis.
Op zekere dag komen er vreemde geluiden en iedere avond een jammerend gehuil.
Een groepje dappere kinderen gaat op onderzoek uit en komen terecht bij het oude huis......
Wat is toch het mysterie van Huize Huijgensteijn?
Concept en tekst: Daniel-Lee Jongman Regie: Carla Goedkoop Regieassistentie: Rick Lens.
De auditie vindt plaats op Zondag 10 april 2016 in het Imperiumtheater te Leiden.
Het begint om 11:00 uur en zal tot uiterlijk 18:00 uur duren.
De repetities van deze productie starten in april 2016 en duren tot aan de uitvoering(en) in de
kerstvakantie 2016/2017.
Voor meer informatie, of om je in te schrijven, kun je kijken op onze website: www.onsteetsj.nl
Wil je zelf geen auditie doen, maar ken je misschien iemand die helemaal gek is op theater?
Stuur dit bericht dan vooral door!
Met vriendelijke groeten,
On Steetsj Theater www.onsteetsj.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 22 april 2016.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6c) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

