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Kerstvakantie

Beste kinderen en ouders van de Lorentzschool,
Toen ik afgelopen donderdag buiten in de zon stond, dacht ik samen met een vader van onze
school: "Wat een heerlijk schaatsweer is dit!" Straks in de kerstvakantie heerlijk door de polder
richting Hoogmade schaatsen, dat is, wanneer het weer meewerkt, mijn plan.
Dagdromen is soms zo fijn......
Rond de kerstvakantie blik je terug en kijk je ook vooruit. De afgelopen periode was behoorlijk
intensief met vrolijke en verdrietige gebeurtenissen. We hebben de afgelopen maanden veel
geleerd. Dat heeft ons sterker gemaakt. En nu is het ook goed om lekker uit te rusten en straks
van de vakantie te gaan genieten.

We nemen afscheid van Ché Amigo, het goede doel dat we drie jaar hebben gesteund.
We hebben prachtige projecten kunnen sponsoren. We verwelkomen Voort In Kenia.
Samen met Cees en Mieke van der Voort gaan we ons inzetten voor het onderwijs in de armste
gebieden van Kenia. Daar starten we woensdag mee bij de kerstborrel.
Mede hierdoor kijk ik uit naar 2014. Ik hoop u woensdag te mogen ontmoeten bij de kerstborrel
en voor iedereen die ik niet meer spreek of zie: alvast

HEEL FIJNE FEESTDAGEN EN EEN MOOIE START IN 2014.

met vriendelijke groet,
Henk Lardée

Kerstdiner
Woensdag 18 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 17 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.

Glühweinavond
De inmiddels beroemde Lorentzschool Glühweinavond
zal dit jaar plaatsvinden op

woensdag 18 december
van 18.00 tot 19.00 uur
Tijdens het kerstdiner dat de 'Lorentzleerlingen' in hun klas zullen hebben, genieten
de ouders van muziek, vuurkorven en een gezellige kerstsfeer.
En dat alles onder het genot van een drankje en een hapje.
Deze gezellige borrel wordt voor jullie verzorgd door de
charitatieve commissie van de Lorentzschool.
De opbrengst van de glühweinavond gaat naar ons nieuwe goede
doel,”Voort in Kenya”
We zien jullie dan graag.

Gevonden voorwerpen
Tot de kerstvakantie liggen alle gevonden voorwerpen bij de hoofdingang.
Daarna gaan ze definitief weg.

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 10 januari 2014.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 4e) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

