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

Agenda - Agenda - Agenda
28 april t/m 5 mei

Meivakantie

Vrijdag 16 mei

Roostervrij groepen 1 & 2

Creatieve Middagen groepen 3 & 4
Beste ouders,
Vanaf 9 mei is het weer zover. Er wordt weer hard geknutseld in de groepen 3 en 4.
We starten dan weer met de creatieve middagen. De leerlingen gaan enthousiast aan de slag met
het maken van bijvoorbeeld een houten knikkerbaan, dromenvangers, borduren etc.
We zijn op zoek naar enthousiaste hulpouders.
U kunt zich inschrijven op de intekenlijsten bij de ingang.
Vriendelijke groet van de groepen 3 en 4.

Week van de aandacht
van dinsdag 6 mei tot en met maandag 12 mei
In de media wordt veel aandacht besteed aan ‘pesten’. De Lorentzschool wil, net als vorig jaar op
een positieve manier aandacht besteden aan dit thema door het organiseren van de tweede
themaweek waarin het gaat om aandacht geven.
We volgen het gewone lesprogramma. Tussendoor besteden we aandacht aan kwaliteiten,
samenwerken en hoe we met elkaar omgaan. Dat geldt voor de kinderen onderling maar ook voor
leerkrachten en ouders. Een week waarin we stil staan bij elkaar en waarin we heel veel positieve
energie door de school laten stromen.
Op de website kunnen kinderen en ouders kijken naar de vraag van de dag.
www.lorentzschoolschenktaandacht.jimdo.com .
Verder bent u als ouder welkom om workshops in de klas te geven. Als u door zou willen geven wat
u zou willen doen, hoe lang de workshop duurt, op welke dag, welke tijden en welke groepen, dan
kunnen we een intekenrooster maken.
Het kan dan vanaf woensdag 7 mei. Geeft u dat door aan adjunct directeur Helen Berendsen:
helen.berendsen@lorentzschool.nl.
We gaan weer uit van een fantastische leuke week!

Schoolfotograaf
Donderdag 22 en vrijdag 23 mei komt de schoolfotograaf.
Woensdag 21 mei om 12.30 uur voor broertjes en zusjes.

Gevraagd: ouders om de fotograaf te helpen.
Svp melden bij Helen Berendsen

Een nieuwe traditie:
Met de GPS op speurtocht door de
Leidse binnenstad
De leerlingen van de groepen acht zijn, in het kader van het Ot en Sien project, wederom op pad
geweest met de smartphones van de Digitale Sleutel. Tijdens de tocht krijgen ze allerlei
opdrachten op het beeldscherm, die te maken hebben met de stad Leiden.
Gelukkig hadden bijna alle klassen mooi weer en was er in ruime mate enthousiaste begeleiding
aanwezig van ouders, waarvoor onze dank!
Na afloop een glaasje limonade en een oud-Hollands snoepje bij de ex-Lorentzouders
Hadi en Claudine van Vooraf en Toe, ook een traditie!

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 16 mei 2014.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 4e) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

