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

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 9 september

Roostervrij groepen 1 t/m 5

Beste leerlingen, ouders/verzorgers,
De school is inmiddels al weer twee weken bezig. Alle groepen zijn goed gestart en bijna
alle leerlingen zijn uitgerust en goed gezond van vakantie teruggekomen.
Donderdag heeft iedereen kunnen ervaren dat we hard bezig zijn met de veiligheid en
leefbaarheid in en om onze school. Veiligheid en leefbaarheid zijn voorwaarden
om tot leren te komen.
Ik ben heel blij met alle ouders die zich vrijwillig voor de school inzetten bij zo'n actie.
Dit is zeer waardevol! Dit geldt natuurlijk niet alleen voor acties, maar ook voor de inzet door de
activiteiten commissie bij het startfeest, de bibliotheek, de ouderraad, de
medezeggenschapsraad, het luizenpluizen, de charitatieve commissie, de sportdagen enz. enz.
Waar ik altijd naar uitkijk aan het begin van zo'n schooljaar is de start van de leerlingenraad.
De leerlingen van de groepen 7 en 8 kiezen per groep een vertegenwoordiger uit hun midden.
De verkiezingen zijn op 9 september en daarna zijn de vertegenwoordigers bekend. Ik mag deze
leerlingenraad voorzitten en dat levert altijd veel energie en creatieve ideeën op.
Ik wens iedereen een goede start van dit schooljaar.
Henk Lardée

Bestuur van de Ouderraad zoekt nieuwe secretaris
In de ouderraad, waarin alle klassen van de Lorentzschool vertegenwoordigd zijn, komen
onderwerpen naar voren die vanuit de invalshoek van de ouders om aandacht vragen. De
ouderraadleden, ook wel klassenouders genoemd, zijn alert op zaken die spelen op school. Zij
brengen deze naar voren in de ouderraadvergadering, waar ook vertegenwoordigers van de school
aanwezig zijn. Op deze wijze denkt de ouderraad mee en adviseert gevraagd of ongevraagd de
directie van de school en/of de medezeggenschapsraad. Met het budget (de vrijwillige
ouderbijdrage) van de ouderraad worden tal van activiteiten op school gefinancierd.
Wordt u onze nieuwe secretaris?
De ouderraad is op zoek naar een enthousiaste ouder die graag dichter betrokken wil zijn bij de
school van zijn of haar kind. Als u het leuk vindt om mee te denken over de plannen en ideeën van
de ouderraad, een kijk te krijgen in het reilen en zeilen van een school en contact te hebben met
andere ouders en de schoolleiding, dan heeft u alles in zich om de nieuwe secretaris van het
bestuur van de ouderraad te worden.
Hoeveel tijd gaat me dat kosten, zult u zich afvragen?
De ouderraad vergadert zo’n zes keer per schooljaar. Daarnaast komt het bestuur van de
ouderraad gemiddeld één keer in de anderhalve maand bij elkaar. Gemiddeld kosten de
werkzaamheden voor de ouderraad u zo’n acht uur per maand.
Doe ik het helemaal alleen?
Neen! Ten eerste bestaat de ouderraad uit een vertegenwoordiging van minimaal één ouder per
klas. Als secretaris maakt u deel uit van een driekoppig bestuur, waar naast de secretaris tevens
de voorzitter en de penningmeester lid van zijn.
Heb ik nog speciale competenties nodig?
U bent in bezit van een vlotte pen. U bent secuur, meedenkend, oplossingsgericht en
besluitvaardig. Het belangrijkste is echter dat u hart voor de school heeft!










Wat zijn de werkzaamheden van de secretaris:
U maakt deel uit van het bestuur van de ouderraad en denkt in die rol mee over de
lopende zaken, voert zelf zaken aan en voert extra taken uit wanneer nodig;
U bereidt samen met de voorzitter de vergadering van de ouderraad vergaderingen voor;
U nodigt de belanghebbenden (o.a. klassenouders en directie) voor de vergadering van de
ouderraad uit;
U zorgt voor het verzenden van de agenda en de notulen van de vergaderingen aan de
belanghebbenden;
U notuleert tijdens de vergaderingen van de ouderraad en ziet toe op de uitvoering van
de actielijst;
U bent contactpersoon van de klassenouders en verzamelt de agendapunten voor de
vergaderingen van de ouderraad;
U houdt samen met de penningmeester een overzicht bij van de activiteiten die
georganiseerd worden, dan wel financieel ondersteund worden, door de ouderraad;
U maakt aan het einde van het schooljaar een overzicht van alle activiteiten die de
ouderraad heeft ondernomen of geïnitieerd.
Mocht u zich willen aanmelden of nog vragen hebben; stuur een mail naar
or@lorentzschool.nl of neem contact op met Gerrie Thomeer (bestuurslid) 06-15058449
http://www.lorentzschool.nl/index.php?id=1013

Verhoging tarief voor de Tussenschoolse (TSO) opvang
Sinds het schooljaar 2012/2013 hanteert de Lorentzschool een jaarlijkse bijdrage van € 125,-.
Daar Smallsteps, die de opvang coördineert, de uurprijs verhoogd heeft en dit de komende jaren
zal voortzetten ziet de Lorentzschool zich uiteindelijk genoodzaakt voor dit schooljaar de
jaarbijdrage te verhogen naar € 135,-.
In week 36 ontvangt u de verzamelfactuur voor het gehele schooljaar per mail voor de TSO
die in twee termijnen betaald kan worden en voor de bijdrage aan het schoolreisje
en/of kamp en/of pleinfeest.

Gezonde school
Wilt u er voor uw kind aan denken dat wij een gezonde school zijn.
Daarom vragen wij u om een stuk fruit of groente mee te geven
tijdens de pauzes en geen gevulde koeken, snoep o.i.d.
Bij voorbaat dank.
Team Lorentzschool

Wachten
Op het plein voor de hoofdingang ligt een halve cirkel met mozaïektegels.
Wilt u ervoor zorgen dat u achter deze halve cirkel blijft.
Zo komen de kinderen die naar buiten komen niet in het gedrang.

Oude Tijdschriften
Wie heeft er oude tijdschriften voor ons, het liefst tuinbladen, woonbladen, bladen over
kinderen, Happinez, Libelles en Margrieten? Wij zouden die voor de onderbouw graag
willen ontvangen voor een workshop die we met de leerkrachten willen gaan doen.
Wat over is kan weer in de klassen worden gebruikt voor de kinderen.
Graag inleveren bij de conciërges beneden.
Bij voorbaat dank!
Helen Berendsen

Sportdag groepen 1&2
Vrijdag 16 september organiseren wij, na groot succes van vorige jaren,
wederom voor alle kleuters een sportdag!
Om deze sportdag te laten slagen hebben wij op vrijdag 16 september veel hulp nodig!
•
Ouders die een groepje kinderen willen begeleiden langs de sportactiviteiten en ouders die een
sportactiviteitenpost willen runnen, u kunt zich hiervoor inschrijven bij de lijsten die hangen bij
de prikborden van de klassen.
Als u zin/tijd heeft om ons te helpen, schrijf u dan zo spoedig mogelijk
en graag voor woensdag 14 sept!
( als u wilt komen helpen op de sportdag, liever geen jongere kinderen meenemen.)
Uw hulp is echt nodig!
De groepsleerkrachten.

Cursus Family Transitions
‘Vindt een balans in het gezin na (echt)scheiding’
Doel
Deze cursus is erop gericht om de competenties en het zelfvertrouwen van jou als co-ouder te
versterken na een (echt)scheiding.
Voor wie
Voor (co)ouder die moeite ervaren om met de veranderingen na de scheiding om te gaan en/of
moeite hebben om met de emoties om te gaan die de scheiding geeft.
Onderwerpen
Wat is een positieve overgangsfase bij scheiding?
Hoe kan je omgaan met ongewenste emoties?
Hoe blijf je op een constructieve, zakelijke wijze in gesprek met de co-ouder?
Hoe praat je met je kinderen over de scheiding en hoe ondersteun je hen bij
het omgaan met hun emoties?
Wat is nodig om voor jezelf te zorgen?
Praktische informatie
Cursus is samengesteld vanuit Tripple P
Aantal bijeenkomsten: 5x 2 uur vrijdagochtend
Aantal deelnemers is maximaal 12
Datum groep: 28 oktober, 4, 11, 18 en 25 november 2016
Tijd: 9.00 uur tot 11.00 uur
Locatie: Roodenburgerstraat 1a, tweede verdieping te Leiden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 16 september.
Kopij naar: minousche.hoogendijk@lorentzschool.nl
en/of sharon.groeneveld@lorentzschool.nl

