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

Agenda - Agenda - Agenda
Donderdag 17 april

Paaslunch

Vrijdag 18 april

Goede Vrijdag

Maandag 21 april

Tweede Paasdag

Vrijdag 25 april

Koningspelen

Van 6 tot en met 12 mei 2014 i s de tweede themaweek:

De Lorentzschool schenkt aandacht
In de media wordt de laa tste tijd veel aandacht besteed aan ‘pesten’ op sc hool. Het i s na tuurlijk
van belang om ‘pesten’ te voorkomen. De Lorentzsc hool wil op een positi eve mani er aandacht
besteden aan di t thema door het organiseren van de tweede themaweek waarin het gaa t om
aandacht geven. We volgen het gewone lesprogra mma . Tussendoor bested en we aandacht aan
kwaliteiten, sa menwerken en hoe we met elkaar omgaan. Da t geld t voor de kinderen ond erling
maar ook voor de leerkrachten en de ouders. Een week waarin we stil staan bij elkaar en waarin
we heel veel posi tieve energie door de school la ten stromen.
Als er ouders zijn die het leuk vinden een workshop te geven in een klas die week, kunnen die zic h
opgeven bij adjunc t direc teur Helen Berend sen of een mail sturen naar haar mailadres
helen.berend sen@lorentzschool.nl

Pilot - Fruit in de klas
In de maand mei, mi ts er voldoende sponsoren
worden geworven, krijgen alle kleuterklassen op
vier dagen in de week een mand in de klas gevuld met een varia tie aan seizoensfrui t en
snackgroenten. De kinderen kunnen hier zelf uit kiezen. Een tussendoortje meegeven op die
dagen is dan dus niet meer nodig. Iets te drinken wel.
Het doel van de school is om alle kleuters als hapje frui t te la ten eten en dit voor de
zomervakantie ui t te breiden naar de groepen 3 en 4.
Sponsor worden?
Wil t u bijdragen aan dit gezonde projec t? Word dan donateur van 'Frui t in de klas'. Uw bijdrage
komt volledig ten goede aan het Frui tprojec t op de Lorentzschool. Voor bedrijven is het mogelijk
om ad vertentierui mte te kopen in de frui tnieuwsbrieven. Dona teur zijn kan al vanaf € 25,- en
advertenti erui mte is er vanaf € 50,- .
Voor meer informa tie over dona ties of sponsoring kunt u contac t opnemen met
fruitindeklas@helderprakti jk.nl.
Over 'Fruit in de Klas':
Fruit in de klas i s een ini tia tief van Helder over eten en afvallen.
Kijk voor meer informa tie op www.helderpraktijk.nl/fruitindeklas.

Paasontbijt of -lunch
(dit versc hil t 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 da t alles voorzien is van naa m 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.

Schaken
Na 3 toernooien zijn de schakers van de Lorentz ui teindelijk dan toc h ui tgespeeld!
Maar een vierde plaats in de finale-poule van de regionale schaakka mpioensc happen is wel een
heel mooie presta tie. Deze intellec tuele voorhoede bestond ui t
Jord (8a), Tjeerd en Senne (8b), Stefan (8c) en Kuba (6a).
Gefeliciteerd!
meester Kees

Paasfeest in de speeltuin
Beste Ouders van de Lorentzschool,
Ik wil jullie aandacht vragen voor het Paasfeest in Speeltuin de Speelschans.
Op het Paasfeest kunnen de kinderen Paaseieren zoeken en er is ook een echte
Clown bij.
Het Paasfeest begint om 10:00 op Tweede Paasdag, 21 April.
In principe is het feest voor leden van de speeltuinvereniging, wellicht is dit een
goede reden om lid te worden van de Speeltuin :)
(We zijn niet heel streng dus je mag zeker ook zo komen)
Vriendelijke groet,
Eelco (Vader Tristan, Groep 3 D)
0610239419

Panthero en Papa hoedje!

Aan alle ouders en leerlingen van de Lorentzschool,
Zoals de meeste van jullie weten heeft Panthero Toney uit groep 5d niet zo lang geleden de videoclip
van zijn eerste single ‘Papa Hoedje’ opgenomen.
Vorige week woensdag heeft Panthero zijn handtekening gezet onder zijn platencontract.
Iedereen is zo nieuwsgierig en vroeg zich af waar en wanneer de clip te zien is. Panthero zijn geduld
begon ook al een beetje op te raken maar het was het wachten waard want wij hebben eindelijk
goed nieuws voor ons allemaal…
Op www. kidstop20.nl is de clip vanaf maandag 14 april te zien. En door op onderstaande link

te klikken en te stemmen, helpen jullie Panthero gelijk om in de Top 20 te komen, dan gaat de clip
ook écht op televisie komen!
Hoe meer stemmen hoe beter dus alsjeblieft deze link zoveel mogelijk delen!!
http://www.kidstop20.nl/stem/ (Let op; vanaf maandag)
Zoek Panthero op in de lijst, vink hem aan. Door op de ster te klikken maak je hem geel en druk dan
op ‘stem nu’.

Uiteraard is het nummer ‘Papa Hoedje’ ook vanaf dan te downloaden op Itunes, Spotify etc.
Wil je op de hoogte blijven van al zijn nieuwe avontuurtjes dan kan je Panthero Toney volgen op
facebook, twitter, instagram en zijn eigen Youtubekanaal.
Alvast enorm bedankt voor jullie support!!!
Ross en Lotje

De volgend e nieuwsbrief versc hijnt vrijdag 25 april 2014.
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