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28 maart 2014

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

Agenda - Agenda - Agenda
Donderdag 3 april

Rapportgesprekken groepen 1 t/m 6

Maandag 7 en/of
Dinsdag 8 april

Rapportgesprekken groepen 1 t/m 6

Vrijdag 11 april

2e rapport

Donderdag 17 april

Paaslunch

Paasontbijt of -lunch
(dit verschilt per klas, kijk op de poster bij de klassendeur)

op donderdag 17 april

Op woensdag 16 april graag een bord, beker en bestek en een eierdopje in een plastic tas
meenemen. Zorg er wel voor dat alles voorzien is van naam en klas.
GEZOCHT: We zoeken ouders die de eieren willen koken.
Graag even opgeven bij de juf of meester van de eigen groep.
De eieren kunnen op woensdag 16 april na school worden opgehaald.

Ouderleden MR gezocht!
Aan het eind van dit schooljaar komen er twee ouderplekken in de MR vrij.
Ook zoeken we met ingang van het nieuwe schooljaar een nieuwe notulist(e).
Heb je belangstelling?
Neem dan contact op met de voorzitter van de MR
Ben van den Brande: mr@lorentzschool.nl

De Charitatieve Commissie zoekt
enthousiaste en gemotiveerde nieuwe commissieleden
die samen met ons de Sponsorloop en de Glühweinactie willen organiseren
voor het goede doel: Voort-in-Kenya.
Bedenk je geen twee keer en meld je aan!!
De Charitatieve Commissie.

SportCity Avond4daagse
Beste ouders,
Na het succes van afgelopen jaren wordt van dinsdag 20 mei t/m vrijdag 23 mei 2014 voor de
derde keer de SportCity Avond4daagse in Leiden georganiseerd.
De start en finish is elke avond bij Korfbalvereniging Sporting Trigon aan de
Zoeterwoudsesingel. Deelnemers kunnen kiezen tussen 5 en 10 kilometer.
De kosten voor deelname aan de vierdaagse zijn € 4,50. Hiervoor krijgen de deelnemers aan het
einde van de vierdaagse een medaille. Ouders of begeleiders kunnen kosteloos meelopen.
Als zij ook een medaille willen ontvangen moeten zij zich aanmelden voor € 4,50.
Inschrijven kan vanaf 14 april op school. Nadere informatie volgt op posters in de school.

Berichtje voor Luizenouders:
Luis in het haar? Kammen maar!
Luizen zijn gek op kinderhoofdjes, dus vormen ze op de Lorentzschool van tijd tot tijd een ware
plaag. Gelukkig zijn er per groep luizenouders beschikbaar die een aantal keer per jaar alle
leerlingen inspecteren op luizen en neten. Mocht uw kind levende luizen hebben dan wordt u
opgebeld met de vraag om uw kind op te komen halen. Na behandeling kan uw kind dezelfde dag
weer naar school.
De voornaamste manier waarop luizen zich verspreiden is via haar-haarcontact. Het advies van de
GGD ten aanzien van preventie en bestrijding van hoofdluis is kammen, kammen, kammen! Het
liefst elke week. 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 eerst volgende
training is op woensdag 28 mei 2013 van 9.30 tot 11.00 uur. Het adres: Parmentierweg 49, Leiden.
Opgeven kan tot en met dinsdag 13 mei 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:
Luizen coördinator Jacqueline Spaans: info@jacquelinespaans.nl
www.lorentzschool.nl -> Ouders -> Meer nieuws (onderaan de pagina naar p.2 doorklikken).
www.ggdhm.nl
drogist of apotheek.

Meester Hendrikband
Ouders die een instrument (b.v. viool, fluit) spelen of lekker zingen en van optreden houden zijn
van harte welkom in de meester Hendrikband! We hebben weer plaats voor enkele enthousiaste
ouders die af en toe in de school willen spelen. Jullie kennen de meester Hendrikband vast wel
van muziek op het pleinfeest voor de groepen 1/2; en de lente-, herfst-, en kerstliedjes.
Ook verwelkomen we ouders die het leuk vinden om een keer in een klas muziek te maken.
Daarnaast heeft ook de muziekcommissie ruimte voor nieuwe
meedenkers en meedoeners.
Wil je een keer meespelen met de band, in de klas
optreden of meedenken met de mucie?
Neem dan contact op met Hendrik via
muziek@lorentzschool.nl.

Koningsdag
Beste ouders,
het is even wennen, maar zaterdag 26 april vieren we ons eerste echte
Koningsdag!
De wijkvereniging Burgemeester en Professoren wijk gaat er wederom een fantastische Oranje
dag van maken. Je bent van harte welkom op het plein Cobetstraat/ De Laat de Kanter, maar wil
je deze dag nóg intenser beleven, dan is deze oproep jouw kans!
We zoeken namelijk

Vrijwilligers,
die een uurtje willen helpen bij de fameuze kinderspelletjes,
in de catering, of bij de op-en afbouw.
Niets leukers om met elkaar de handen uit de oranje mouwen te steken, en als we met veel zijn,
dan is het eigenlijk een fluitje van een cent. En je weet: hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Twijfel niet langer, meld je aan bij:
Annette Stoop: agstoopbouman@gmail.com
Antoinette van der Ploeg: antoinettevdploeg@hotmail.com

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 11 april 2014.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 4e) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

