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13 september 2013

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

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 20 september

Roostervrij groepen 1&2

Beste kinderen en ouders,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Na een heerlijke vakantie met goed weer kunnen
we er weer tegenaan. De komende periode staat in het teken van informatieavonden,
schoolreisjes en het opstarten van het schooljaar. Want hoewel het al half september is,
zijn we nog maar twee weken bezig. Het wordt een mooi spannend jaar, waar we ons als
Lorentzschool verder willen ontwikkelen om passend onderwijs goed vorm te geven.
Spannend is ook of we straks de beschikking hebben over een AED,
maar dat leest u verderop in de nieuwsbrief.
Ik wens iedereen een mooi en gezond schooljaar toe.
met vriendelijke groet,
Henk Lardée

Informatieavonden
Maandag 16 september

20.00 uur

Groepen 3

Woensdag 18 september

20.00 uur

Groepen 1 & 2

19.30 – 20.15 uur in de klas.

Donderdag 19 september

20.15 – 21.00 uur in theater
over voortgezet onderwijs.
19.30 – 20.15 uur in theater
over voortgezet onderwijs.

Groep 8b en 8d

Groep 8a en 8c

20.15 – 21.00 uur in de klas.
Maandag 23 september

19.00 uur

Groepen 6 & 7

Dinsdag 24 september

19.00 uur

Groepen 5

Speciaal voor de ouders van de groepen 5
Dinsdag 24 september is er aansluitend aan de algemene informatieavond (om 20.00 uur)
een ICT presentatie over veilig internetgebruik in het theater.
Omdat uw kind in groep 5 meer aan de computer zal gaan werken, introduceren we bij deze leerlingen een
Internetprotocol, wat zij ook moeten ondertekenen.
Namens de ICT werkgroep,
Hendrik Teerink, ICT-coördinator Lorentzschool

Woensdag 25 september

20.00 uur

Groepen 4

Ook de ouderraad is weer in beweging!
Aan het begin van elk schooljaar worden per groep twee klassenouders benoemd.
Als klassenouder help je de leerkracht met het organiseren van allerlei activiteiten. Ook vertegenwoordig
je als ouderraadslid je eigen klas binnen de ouderraad (OR). Eens in de zes weken overleggen we met
leerkrachten en directie over zaken die spelen op school.
Wil je klassenouder worden? Geef het dan aan tijdens de introductieavond van je groep,
die binnenkort wordt georganiseerd door de leerkracht van je kind. En noteer alvast 30 september in je
agenda, om 20.00 uur in de schoolaula. Dan organiseren we de eerste OR vergadering van het nieuwe
schooljaar, die is bedoeld voor alle klassenouders. We bespreken dan met de directie en de
medezeggenschapsraad (MR) hoe we met elkaar gaan samenwerken en wat we van elkaar mogen verwachten.
Alvast meer weten over de ouderraad? Kies OR op het hoofdmenu van de Lorentzsite, of klik hier.

Thema:
Kriebelbeestjes
In alle kleuterklassen zijn we gestart met
het thema: kriebelbeestjes.
Een leuk onderwerp om het schooljaar mee
te beginnen!

Genomineerd voor het Rabobankwensenfonds!
Voor de vakantie heeft de BHV-groep een wens bij de Rabobank ingediend:
we zouden heel graag een AED willen hebben voor onze school.
In de vakantie kregen we bericht dat we zijn genomineerd!
En dat betekent dat we nu jullie HULP hard nodig hebben.
Vanaf 17 augustus tot en met 27 oktober mag er namelijk door alle inwoners van Leiden,
Leiderdorp en Oegstgeest gestemd worden op een van de genomineerde wensen.
Hoe gaat het in zijn werk:
Ga naar www.rabobankwensenfonds.nl
Klik op het kopje 'stemmen' (blauwe balk bovenaan de pagina)
Klik daarna op Lorentzschool en breng je stem uit.
De wens met de meeste stemmen zal worden uitgevoerd.
Mobiliseer dus iedereen en HELP ONS AAN EEN AED!!
Namens de BHV-groep, juf Cindy, juf Dagmar

Verkeerscontrole
Volgende week maandag 16 september tot en met vrijdag
20 september zal er in de ochtend rondom de school een
verkeerscontrole worden gehouden door de politie.
Het doel hiervan is de verkeersveiligheid rondom de school te
vergroten door het terugbrengen van het aantal overtredingen.
Er is een aantal overtredingen waarop gecontroleerd gaat worden en bekeuringen worden
uitgeschreven, zoals:
- het vervoer van kinderen, in personenauto’s, zonder gebruik te maken van de autogordels,
kinderzitjes / zitverhogers;
- het fietsen over het trottoir;
- het fout parkeren van voertuigen, op het trottoir, in bochten, etc;
- dubbel parkeren;
- geen voorrang verlenen aan voetgangers die over willen steken over de
voetgangersoversteekplaatsen op de Burggravenlaan / Sitterlaan;
- negeren van gesloten verklaringen
Op deze manier hopen we dat het veiliger wordt voor onze leerlingen.
Let op dat u zich kunt legitimeren!
De directie

Schoolreisjes 2013-2014
Groepen 3

dinsdag 24 september - Blijdorp

Groepen 4

Donderdag 26 september - Linnaeushof

Groepen 5

maandag 23 september - Avifauna

Groepen 6

vrijdag 27 september - Archeon

groepen 7

20 juni 2014 - Survival

Groepen 8

3 t/m 6 juli 2014 - Kamp

Uitgang groepen 3
Groep 3b gebruikt de hoofdingang om naar buiten te gaan.
De groepen 3a, 3c, 3d en 3e gaan via de zij-ingang bij het cirkelplein naar buiten.

Wilt u a.u.b. achter de mozaïektegels
op uw kind wachten na schooltijd??!!!

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 27 september 2013.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 4e) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

