Kijk ook op onze website www.lorentzschool.nl
27 september 2013

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

Agenda - Agenda - Agenda
Donderdag 3 oktober

Leidens Ontzet

Vrijdag 4 oktober

Roostervrij groepen 1 t/m 5

Hutspot
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 maandag 30 september
bij de eigen leerkracht worden opgehaald.
U maakt de hutspot vervolgens thuis klaar en brengt deze
warm op school op dinsdag 1 oktober.
De tijd moet u even met de eigen leerkracht afspreken!
Wilt u ook een opscheplepel bijvoegen?

Bord, beker, bestek
Wilt u uw kind op maandag 30 september of dinsdag 1 oktober 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 2011 voor de groepen 7 & 8 is dit jaar op dinsdag 1 oktober om 13.00 uur op het
plein aan de Garenmarkt. Het zou erg leuk zijn als de kinderen rood/wit gekleed zijn.
Na afloop (rond 14:30 uur) lopen de kinderen met hun
leerkracht mee terug naar school.
De Activiteitencommissie.

Workshop Samen ontspannen
tijdens de Week van de Opvoeding
Een workshop waarin op spelende wijze wordt gewerkt aan ontspanning:
met ademhalingsoefeningen, massage, maar ook tekenen!
Praktisch toepasbaar in de drukke levens van ouders én kinderen.
Geschikt voor kinderen van ongeveer 5 t/m 8 jaar.
Datum: woensdag 9 oktober
Tijd: 14.00 – 15.15 uur, of 15.45 – 17.00 uur
Plaats: Speelzaal Lorentzschool
Kosten:
1 ouder met 1 kind: € 17,50
1 ouder met 2 kinderen: € 25,00
1 ouder met 3 kinderen: €30,00
Wil je je aanmelden, stuur dan een e-mail aan info@eigenhandje.nl.
Geef daarbij duidelijk aan
naam en leeftijd van je kind(eren), en voor welk tijdstip je je aanmeldt.
Meer informatie vind je ook op www.eigenhandje.nl, op de pagina ‘Week van de Opvoeding .
Marlies van der Hout, www.eigenhandje.nl, 06 43 40 86 81.

Kamp groep 8
In de vorige nieuwsbrief stond de verkeerde datum vermeld, dit moet zijn 3 t/m 6 juni 2014.

Prinsjesdag 2013
De moeder van Yael werkt bij de 2e Kamer.
Wij hadden gevraagd of we op Prinsjesdag vrij mochten, dat
mocht van de directeur. We gingen met de auto naar de 2e
kamer. Mijn moeder zei dat de koets zo kwam dus we gingen
naar het kantoor van Peter omdat we het daar goed konden zien. Het duurde heel lang voordat de
koetsen kwamen. Maar eerst kwamen er heel veel soldaten en daarna veel paarden.
Eindelijk kwamen er drie zwarte koetsen.
En toen kwam de gouden koets met de koning en de koningin. Ze zagen er heel mooi uit.
De koning hield een toespraak over de goede voornemens van 2014. Toen de toespraak voorbij
was gingen ze weer naar het kasteel en gingen wij naar huis. Wij vonden het super leuk.
Bregje en Yael uit groep 6A

Verzending (Nieuws)brieven
Om kosten en milieu te sparen worden met ingang van dit schooljaar geen papieren
brieven en nieuwsbrieven meer meegegeven aan uw kind.
Deze zullen allen te vinden zijn op onze website www.lorentzschool.nl,
onder de kopjes “Nieuwsbrief” en “Brieven”.
Als er een nieuwe (nieuws)brief uitkomt,
ontvangt u hierover een e-mail met in de bijlage de betreffende brief.
Voor aanmelding of afmelding, graag e-mailen naar nieuwsbrief@lorentzschool.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 11 oktober 2013.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 4e) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

