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

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 27 mei

Roostervrij groepen 1 t/m 5

Beste kinderen en ouders,
Afgelopen woensdag mocht ik voor de laatste keer voor Voort in Kenya aftellen bij de
sponsorloop. Wij hopen dit schooljaar voor dit goede doel ook weer een mooie opbrengst te
realiseren, zodat we de school af kunnen bouwen in Kenia. De kinderen in Kenia laten door brieven
weten zeer blij te zijn met de lokalen, de waterpomp en de toiletten die door onze acties
gebouwd zijn. Kees en Mieke van der Voort, we zijn erg blij dat we jullie mooie stichting de
afgelopen jaren hebben kunnen steunen.
Maandagavond 23 mei staan we voor een nieuwe keuze voor een nieuw goed doel. Dit jaar zullen
drie goede doelen zich presenteren aan de ouderraad en de leerlingenraad.
Nieuw dit jaar is dat naast ouders, de leerlingen ook een stem zullen hebben. Ieder goed doel
krijgt in totaal 20 minuten om zich te presenteren. Na de presentaties en het stellen van vragen
stemmen er 8 ouders (van ieder leerjaar 1) van de ouderraad en de 8 vertegenwoordigers van de
leerlingenraad. Mochten de stemmen staken, dan hakt de voorzitter van de ouderraad de knoop
door. Nadat de goede doelen op de hoogte zijn gesteld, zal de ouderraad ouders en leerlingen op
de hoogte stellen van de uitkomst van de stemming, zodat duidelijk is voor welk
goed doel we geld gaan ophalen.
met vriendelijke groet,
Henk Lardée

Kleuterpleinfeest: de Zee
op woensdag 22 juni
De voorbereidingen zijn in volle gang.
De brief met informatie is met de kinderen mee naar huis.
Er is veel hulp nodig van ouders, dus als u wilt komen helpen lever dan het
strookje ingevuld weer in.
Ook is er hulp nodig op de werkavond van maandag 30 mei om de attributen
voor het feest te maken.
Met elkaar gaan we er een geweldig feest van maken voor alle kleuters!

Sponsorloop 2016
Wat een vrolijk gezicht…..een bonte stoet van kleuters rennend door de straten.
De kleuters droegen namelijk allemaal een T-shirt in de kleur van hun groep!
Ouderraad bedankt voor de prachtige shirts!!

Workshops tijdens week van de aandacht
(30 mei – 3 juni)

Wie wil tijdens de week van de aandacht workshops in de klas geven?
Bijvoorbeeld kindermassage, yoga, acrogym, samenwerkingsspelletjes, drama, kinderrechten,
mindfulness en nog veel meer….
Mail naar adjunct directeur Helen Berendsen: helen.berendsen@lorentzschool.nl.
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.
Graag uiterlijk vrijdag 27 mei 2016 mailen naar Helen, bij voorbaat dank.
We gaan er weer een leuke week van maken!

Schoenen met wieltjes
Schoenen met wieltjes eronder zijn ook bij ons op school populair.
Aangezien we een aantal keer kinderen bijna van de trap hebben zien rijden
hebben we de volgende regel ingesteld:
De wieltjes onder de schoenen moeten binnen ingeklapt zijn (is mogelijk bij een
aantal modellen) of de wieltjes onder de schoenen moeten bij binnenkomst
eronder uit geklikt worden (bij veel andere modellen kan dit).

Avond4daagse
Ook dit jaar is er weer de SportCity Avond4daagse.
Van dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni wordt er weer 4 dagen dwars door Leiden gewandeld.
De start en finish is elke avond bij korfbalvereniging Sporting Trigon aan de Zoeterwoudsesingel.
Deelnemers kunnen kiezen tussen 5 en 10 kilometer. De kosten voor deelname aan de vierdaagse
zijn € 5,00. Hiervoor krijgen de deelnemers aan het einde van de vierdaagse o.a. een medaille.
Aanmelden kan op school. Daar heeft u deze week een brief (per e-mail) over ontvangen.
Maandag 23 mei is de laatste dag waarop u zich kunt inschrijven.
Later aanmelden kan ook nog via www.sportcity.nl/a4d

Wiskundekanjers van de Lorentzschool!
Op donderdag 17 maart deden ruim 60 leerlingen uit de groepen 5,6 en 7
mee aan de wereldwijde wiskundewedstrijd W4Kangoeroe!
Een aantal weken hebben ze hiervoor geoefend en het resultaat mag er
zijn! De kinderen hebben het heel goed gedaan!
De uitslagen en certificaten zijn inmiddels binnen en we hebben afgelopen
donderdagmiddag de 4 winnaars van de Lorentzschool in het zonnetje
gezet. Ze staan op de foto!
Alle deelnemers hebben ook nog een cadeautje gekregen.
Dikke duim voor onze wiskundekanjers!

Slagbaltoernooi
Met twee teams aanwezig op het toernooi zijn er ook dit jaar weer flinke klappen uitgedeeld.
Veel vangballen en af en toe een home-run. Lorentz 1 won alle wedstrijden, maar moest in de
finale zijn meerdere erkennen in de Tweemaster. Een mooie tweede plaats dus, op een voor alle
deelnemers gezellig toernooi.
meester Kees

Schaken
Ook gedurende de meivakantie werd er heel wat geschaakt.
Maandag 2 mei heeft de Zuid-Holland cup plaatsgevonden parallel aan het NK schaken in de
leeftijdscategorieën A, B en C te Rotterdam.
Met oog op het NK schaken voor basisscholen wat op 28 mei en 4 juni plaats zal vinden, hebben
wij een viertal namens de Lorentzschool opgesteld om extra te oefenen. Dit viertal bestond uit
Timo Yeh, Kuba Rodrigues Pereira, Boaz Rodrigues Pereira en Wytse Douma.
De inzet van de kinderen is beloond met het hoogst haalbare, de 1ste prijs!

Profburgbaltoernooi!
Zou het niet leuk zijn als er in de Professoren- en Burgemeesterswijk een voetbaltoernooi zou
worden gehouden? Wij vinden van wel en daarom organiseert de wijkvereniging haar eigen
ProfBurgBalToernooi voor kinderen van 6 tot 12 jaar, wonend in de wijk.
Het toernooi zal plaatsvinden op

zondag 28 augustus

op het terrein van Trigon aan de Zoeterwoudsesingel.
Er wordt gevoetbald op de kunstgras velden en een team bestaat uit 5 spelers.
Vinden jij en je vrienden het leuk om mee te doen en wil je een team opgeven, stuur dan voor 1
juni een e-mail naar secretaris@profburgwijk.nl met jullie namen, adressen en leeftijden en de
naam van je team. Mail ook gewoon je gegevens door als je graag wilt mee doen maar je (nog) niet
voldoende teamleden hebt, wij gaan dan proberen om een team voor je samen te stellen.
Omdat de opzet van het toernooi afhangt van het aantal deelnemende teams ontvang je
als je je hebt opgegeven, na 15 juni een e-mail met daarin praktische informatie
en de spelregels van het ProfBurgWijkToernooi.

Plezier op school
Ook dit jaar geeft GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd weer de 2-daagse cursus
Plezier op school.
Plezier op school is een cursus voor kinderen die van groep 8 naar de middelbare school gaan en
daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De cursus vindt plaats in de laatste weken van
de zomervakantie in Leiden, Gouda, Sassenheim en Alphen aan den Rijn.
Aanmelden
Kinderen aanmelden kan al vanaf vandaag! preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl
Groepen
De groepen van Plezier op school bestaan uit maximaal 10 kinderen. Kinderen worden ingedeeld
op datum van aanmelding. Aanmelden kan tot 1 juni. Vóór de zomervakantie moet het
kennismakingsgesprek plaatsvinden.
Heeft u vragen over Plezier op school, of hebben ouders vragen dan kan contact met ons worden
opgenomen. Via tel. nr. 0182 560525 of preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 3 juni 2016.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6c) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

