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

Agenda - Agenda - Agenda
Woensdag 21 september

Vrijdag 30 september

Studiedag
Alle kinderen vrij

Roostervrij groepen 1 & 2

Hutspot
De groepen 1 en 2: donderdag 29 september
De groepen 3 t/m 8: vrijdag 30 september

Zoals elk jaar zoeken we enkele ouders voor het klaarmaken van de
hutspot. We hebben hiervoor op school geen capaciteit. Wie wil
helpen, kan zich melden bij de eigen leerkracht.
De peen, uien, jus en worsten kunnen woensdag 28 september bij de
eigen leerkracht worden opgehaald.
U maakt de hutspot vervolgens thuis klaar en brengt deze warm op
school op donderdag 29 of vrijdag 30 september
De tijd moet u even met de eigen leerkracht afspreken!
Wilt u ook een opscheplepel bijvoegen?

Bord, beker, bestek
Wilt u uw kind op dinsdag 27, woensdag 28 september of donderdag 29 september meegeven:
bord, beker en bestek. Dit alles in een plastic tas. Graag alles goed merken,
zowel de naam van uw kind als de groep.

Minikoraal
Het minikoraal 2016 voor de groepen 7 is dit jaar op donderdag 29 september van 12.45 uur
tot 14.00 op het plein aan de Garenmarkt.
Het zou erg leuk zijn als de kinderen rood/wit gekleed zijn.

Naschoolse activiteit groep 6-8: Spaans
In navolging van de lessen Spaans in het vorige schooljaar, biedt mevrouw Amy van der Moore dit
schooljaar lessen Spaans aan als naschoolse activiteit. In 20 lessen maken de leerlingen kennis
met de Spaanse taal en cultuur en kunnen na afloop van de cursus een eenvoudig gesprek voeren
in het Spaans en een eenvoudige tekst lezen en begrijpen. Ouders van de groepen 6-8 hebben
hierover een e-mail ontvangen en kunnen hun zoon of dochter t/m vrijdag 30 september 2016 via
de school opgeven.

Thema Autismecafé: Wat is Autisme?
Wat komt er allemaal kijken bij de opvoeding van een kind met autisme? Wat is er anders? Wat betekent
dit voor je gezin? Vaak betekent de opvoeding van een kind met autisme extra zorgen voor de ouders.
Hierover gaat Greet Meesters in gesprek met Annemarie Koppenaal, moeder van vier kinderen (op de
Lorentzschool), waarvan één met autisme. Daarnaast spreekt Greet met Martine van Deventer, een
jongvolwassen vrouw met een vorm van autisme. Martine laat zien dat die zorgen niet voor niets zijn. De
stabiliteit en veiligheid die in haar leven zijn opgebouwd, hebben ertoe geleid dat ze zelfstandig
functioneert en positief in het leven staat.
Bij opvoeden en opgroeien hoort onderwijs. In het relatief nieuwe ‘Passend Onderwijs’ liggen tal van
kansen: zowel voor leerkrachten als voor kinderen en jongeren met autisme. Sietske de Jongh zal deze
avond het rapport: ‘Passend onderwijs vanuit autisme bekeken – Samen bouwen aan een kansrijke
toekomst’ aanbieden aan de aanwezige wethouders.
Ook medewerkers van NVA en MEE zijn aanwezig. Bezoekers krijgen ruim de gelegenheid om ervaringen
te delen en vragen te stellen.
Datum

Donderdag 22 september 2016

Programma
19.30 uur
20.00 uur
20.05 uur
21.00 uur
21.15 uur
22 –22.30 uur
22.30 uur

Ontvangst met koffie en thee
Welkom
Deel 1
Pauze
Deel 2
Napraten
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
Noot voor de schoolnieuwsbrief redactie:
Contactadres autismecafé Leiden: Tanya Arts 06-31349583 | autismecafeleiden@gmail.com

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 30 september.
Kopij naar: minousche.hoogendijk@lorentzschool.nl
en/of sharon.groeneveld@lorentzschool.nl

