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

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 18 oktober

Roostervrij groepen 1 t/m 6

21 t/m 25 oktober

Herfstvakantie

Maandag 28 oktober

Studiedag

Beste ouders en leerlingen van de Lorentz,
Nu de herfst echt begonnen lijkt en de blaadjes in rap tempo van de bomen vallen
graag jullie aandacht voor het volgende.
Iedere schooldag doen wij om 8.30 uur de deur open. Veel van jullie staan dan al klaar om snel
naar binnen te gaan. Dat is heel erg prettig, want om 8.45 uur starten de lessen. Natuurlijk is het
verleidelijk om je nog een keer lekker in je bed om te draaien, zeker wanneer het kouder en
donkerder wordt, maar we willen echt dat je 8.45 uur binnen bent en aan je tafel zit.
Voor ouders is het dan tijd om naar huis te gaan. Wanneer u de leerkracht van uw kind wat
uitgebreider wilt spreken maak dan even een afspraak met hem of haar. Wilt u nog gezellig met
elkaar in gesprek dan willen we u vragen om dit niet in de gangen voor de klaslokalen te doen.
Alvast bedankt voor uw begrip en uw medewerking.
met vriendelijke groet, Henk Lardée

Luis in het haar?
Kammen maar!
De eerste dag na iedere schoolvakantie is hét moment om te controleren of schoolkinderen geen
luizen meebrengen naar school. In veel klassen gebeurt dat al standaard. Gebeurt dat nog niet
dan roepen we alle luizenouders op om dat standaard te gaan doen.
Ook ouders hebben de verantwoordelijkheid om hun kind te controleren op hoofdluis.
Het advies van de GGD ten aanzien van preventie en bestrijding van hoofdluis is kammen,
kammen, kammen! Het liefst elke week. Na het wassen van het haar is een goed moment.
Haar dat behandeld is met crèmespoeling kamt het gemakkelijkst.
De voornaamste manier waarop luizen zich verspreiden is via haar-haarcontact.
Maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen en het stofzuigen van de auto
zijn niet meer nodig.
De GGD in Leiden organiseert gratis hoofdluistrainingen voor luizenouders.
De eerstvolgende training is op woensdag 13 november 2013 van 9.30 tot 11.00 uur.
Het adres: Parmentierweg 49, Leiden.
Opgeven kan tot en met dinsdag 30 oktober bij de luizencöordinator
Jacqueline Spaans: info@jacquelinespaans.nl.
De training is voor luizenouders zinvol
om te volgen.
Voor meer informatie en vragen over
luizenpreventie en –bestrijding kun je
terecht bij:
• luizencöordinator Jacqueline Spaans:
info@jacquelinespaans.nl.
. www.lorentzschool.nl -> Ouders -> Meer
nieuws (onderaan de pagina naar p.2
doorklikken).
• www.ggdhm.nl.
• drogist of apotheek.

Slagbaltoernooi
Ook dit jaar weer een prima prestatie van de twee teams van de Lorentz
op het slagbaltoernooi! Lorentz 2 (8c+8d) versloeg in de finale de Arcade, maar ook Lorentz 1
(8a+8b) viel met een vierde plaats nog net in de prijzen. Prima gedaan!!
Rake klappen, home-runs en spectaculaire vangballen: allemaal gezien op een mooie
woensdagmiddag in september.
meester Kees

Stemmen voor de AED
Deze week heeft groep 8 geflyerd op het schoolplein om jullie aandacht te vragen voor het
stemmen voor het Rabobankwensenfonds.
We kunnen de AED alleen winnen als WIJ degenen zijn in onze categorie
met de meeste stemmen!
Alvast bedankt als u heeft gestemd. Heeft u het nog niet gedaan?

Help ons!!
www.rabobankwensenfonds.nl

Sportdag 2013
Wat hebben we geboft met het weer tijdens deze derde editie van de
kleutersportdag! Wat was het een feestje, lekker samen dansen op
“bewegen is gezond” om vervolgens allemaal leuke spelletjes
te doen!
En lekker hoog springen op de luchtkussens.
Wij als onderbouw willen graag nogmaals alle ouders
bedanken voor de hulp!

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

