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

Agenda - Agenda - Agenda
Maandag 3 oktober

Leidens Ontzet
Alle kinderen vrij

Dinsdag 4 oktober

Studiedag
Alle kinderen vrij

Vrijdag 14 oktober

Roostervrij
Groep 1 t/m 6

Maandag 17 t/m vrijdag 21
oktober

Herfstvakantie

Beste allemaal,
Afgelopen week was een spannend en leuk moment voor de vertegenwoordigers
van de leerlingenraad. De eerste vergadering was een feit. Zij zijn door hun
klasgenoten gekozen om de Lorentzschool te helpen. Te helpen door kritische
vragen te stellen, door ideeën aan te dragen om fijner te kunnen leren en spelen,
door gevraagd en ongevraagd advies te geven over tal van zaken. De
leerlingenraad wordt ook geïnformeerd over belangrijke zaken die de school
betreffen. Zo zijn zij ook op de hoogte gebracht van de bouwplannen en de
voortgang hieromtrent. Over de voortgang leest u verderop in de nieuwsbrief. Ik
wens Eefke, Mare, Shyam, Karrar, Andréj, Jesse, Cecilia, en Luna dit jaar veel
plezier in de leerlingenraad.
vriendelijke groet en een fijn ontzet,
Henk Lardée

Bouw
Beste leerlingen, ouders / verzorgers,
Na de actie op het schoolplein is het even stil geweest rondom de plannen van
de bouw op het plein voor de Lorentzschool. Er is veel overleg gevoerd.
Wat hebben we allemaal gedaan:
- Als Lorentzschool hebben we in een brief allerlei vragen gesteld over het
bouwplan.
- Door de voorzitters van de medezeggenschapsraad en de ouderraad en de
directeur van de Lorentzschool is er gesproken met de wethouder van onderwijs,
mijnheer Dirkse, en de wethouder van bouwen, mijnheer Laudy. We hebben ons
standpunt duidelijk gemaakt en er is goed naar ons geluisterd. Ons standpunt is:
De Lorentzschool is niet tegen bouwen wanneer dit valt binnen het
bestemmingsplan. (Dat is het plan dat de gemeenteraad heeft goedgekeurd en
waarbij beschreven is waar de (bouw)plannen aan moeten voldoen.) De
Lorentzschool wil dat tijdens de bouw de veiligheid en leefbaarheid van de
leerlingen, ouders en leerkrachten voorop staat. De leerlingen moeten kunnen
leren, de leerkrachten moeten les kunnen geven. De wethouders hebben gezegd
dat ze veiligheid heel belangrijk vinden.

- De medezeggenschapsraad, de ouderraad en de directeur van de Lorentzschool
hebben ook voor een tweede keer met de wethouders gesproken. Daar waren ook
de mensen van de wijkvereniging, een actiegroep van bewoners en het
bouwbedrijf bij.
- Na dit laatste gesprek heeft de directeur van de Lorentzschool gesproken met
de directeur van het bouwbedrijf. De directeur van het bouwbedrijf heeft
gezegd dat we binnenkort het veiligheidsplan en de inrichting van de
bouwplaats kunnen inzien, zodat we hierop kunnen reageren.
- De voorzitter en de penningmeester van de ouderraad hebben gesproken met
de projectleider van de gemeente Leiden en de stadsjurist. Binnenkort mag de
ouderraad stukken inzien die voor ons van belang zijn. Zo weten we nog beter
wat er vanuit ons standpunt goed en niet goed gaat.
vriendelijke groet,
Henk Lardée

Speelschans
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf maandag 24 oktober t/m vrijdag 11 november a.s. is
speeltuin De Speelschans aan de Van Vollenhovenkade
(tegenover de Lorentzschool) gesloten wegens renovatie. Er
komen nieuwe speeltoestellen en ook de ondergrond zal worden
aangepakt. In verband met de veiligheid van de kinderen vragen
wij u de speeltuin die weken niet te bezoeken.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
bestuur speeltuin De Speelschans

Slagbaltoernooi
De finale van het slagbaltoernooi was dit jaar een onderonsje tussen de 2
deelnemende Lorentz teams. Beide teams; tot dan nog ongeslagen, moesten de
arena betreden voor een rood-witte eindstrijd. Met 14-12 waren de kinderen uit
8A/8B net iets te sterk voor die uit 8C/8D.........maar natuurlijk de felicitaties
voor beide teams!!
meester Kees

Kinderboekenweek
Van 5 oktober tot de herfstvakantie is het Kinderboekenweek.
Het thema dit jaar is: Voor altijd jong. Opa’s en oma’s.
Een onderwerp dat in de kleutergroepen zeker aanspreekt.
In de kleuterklassen wordt er veel aandacht aan besteed.
En….. misschien zijn er wel opa’s of oma’s die willen komen voorlezen?
Meer informatie vindt u bij de klassen.

Kleutersportdag
Vrijdag 16 september was het een drukte van belang bij de hockeyvelden van
Roomburg.

De kleutersportdag!

De kinderen hadden er reuze zin in.
Fietsen, rennen, gooien, springen, sjouwen, voetballen, wat hebben de kinderen
gesport…. en goed hun best gedaan!
En natuurlijk was er na afloop voor ieder kind een welverdiende medaille!
Alle hulpouders…….Bedankt, het was een geweldige ochtend!!

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 14 oktober.
Kopij naar: minousche.hoogendijk@lorentzschool.nl
en/of sharon.groeneveld@lorentzschool.nl

