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

Agenda - Agenda - Agenda
Woensdag 21 december

Kerstdiner
Groepen 1 t/m 8 18.00 tot 19.15
uur
Inloop vanaf 17.45 uur

Vrijdag 23 december

Roostervrij groepen 1 t/m 6

Maandag 26 december
t/m vrijdag 6 januari

Kerstvakantie

Kerstdiner
Woensdag 21 december
van 18:00 uur tot 19:15 uur.
De deur gaat om 17:45 uur open.
Het kerstdiner heeft ook dit jaar de vorm van een kerstbuffet.
Voor ouders van kinderen die het dit jaar voor het eerst meemaken een korte uitleg.
De bedoeling is dat elk kind iets meeneemt.
Het kan zelf gemaakt zijn of gekocht. Bij de ingang van de klas hangt een lijst met
suggesties, maar eigen ideeën zijn natuurlijk ook welkom.
Ook hangt er een intekenlijst waarop u kunt vermelden wat u mee geeft.
Dit is bedoeld om niet teveel van hetzelfde eten te krijgen.
Iedereen kan vanaf dinsdag 20 december de 3 B's : bord beker en bestek in een plastic
tas meenemen. Alles uiteraard voorzien van naam en groep.
Als alles op tijd op school is dan kunnen de tafels vooraf feestelijk gedekt worden.

Woensdag 21 december Glühwein- rookworsterwtensoep avond voor het goede doel!
Wist u dat u niet naar huis hoeft tijdens het kerstdiner van de kinderen? Ouders
kunnen tijdens het kerstdiner, onder het genot van gluhwein, chocolademelk, een
broodje rookworst of een bakje erwten- of pompoensoep met elkaar (bij)kletsen op het
schoolplein! Tijdens de avond kunt u ook niet gebruikte muntjes doneren en Nepalese
producten kopen. De opbrengst van de gluhwein-avond gaat naar het goede doel van de
Lorentzschool, de TIKA Foundation, die met de opbrengst Nepalese straatkinderen naar
school helpt.
Als u zin heeft om mee te helpen met de verkoop of opruimen, meld u aan bij
dennisouwehand@gmail.com

Jas vermist!
Beste allemaal,
Op maandag 21 november ben ik mijn jas kwijtgeraakt. Hij is van het merk Airforce en
is groen met een lichte legerprint.
Op de foto zie je een soortgelijke jas alleen mist hier de lichte legerprint.
Ik hoop dat iemand hem heeft gevonden!
Groeten,
Dean uit groep 7c

Schaaktoernooi!
Op het schaaktoernooi voor de Leidse scholen heeft in de A-groep het Lorentz team
een mooie tweede plaats behaald , en zij schaken daardoor verder op het regionale
toernooi. In de B-groep leverde het geheel uit meisjes bestaande Lorentz-3 team een
geweldige prestatie middels het behalen van de eerste plaats !!!
Meester Kees

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 23 december.
Kopij naar: minousche.hoogendijk@lorentzschool.nl
en sharon.groeneveld@lorentzschool.nl

