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

Agenda - Agenda - Agenda
Woensdag 21 mei
om 12.30 uur

Broertje-zusje foto

Donderdag 22 en
vrijdag 23 mei

Schoolfotograaf

Woensdag 28 mei

Studiedag, alle kinderen vrij

Donderdag 29 mei

Hemelvaartsdag

Vrijdag 30 mei

Vrij

Vrijdag 6 juni

Roostervrij groepen 1 t/m 6

Maandag 9 t/m vrijdag 13 juni

Pinkstervakantie

Voor in de agenda:

Dinsdag 27 mei 2014
Koffie/thee: 19.45 uur - Start: 20.00 uur
Thema-avond voor ouders en leerkrachten
‘De Lorentzschool in een veranderende wereld’
In vervolg op het thema ‘Bouw je eigen school’ van drie jaar geleden, spreken we deze avond
verder over jouw ideeën voor de toekomst van de Lorentzschool.
Wat doen we tussen 2015 en 2019? Denk mee over jouw ideale scenario!
We hopen u op 27 mei te verwelkomen!
De thema-avondcommissie van de OR en de MR

Laatste oproep voor aanmelding ouders
Medezeggenschapsraad!
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn er drie vacatures voor ouderplekken in de
Medezeggenschapsraad. Een aantal ouders heeft zich reeds aangemeld maar aanmelden kan nog
steeds! De termijn voor aanmelding sluit op 31 mei. Aanmelden kan bij de voorzitter van de MR
Ben van den Brande via: mr@lorentzschool.nl.

Etsen in de groepen 5
Meneer Tim gaf ons etsles. Het etsen was heel erg leuk.
Maar je moest goed kunnen tekenen, want je had maar een
kans,want anders kon het niet opnieuw
Wij vonden het ook heel leuk.
Esther en Sophia uit 5b

Vrijwillige Ouderbijdrage
Hartelijk dank voor het invullen van de enquête over de Vrijwillige Ouderbijdrage!
Eind januari 2014 heeft u een uitnodiging van de Ouderraad ontvangen om deel te nemen aan een
enquête over de vrijwillige ouderbijdrage (VOB). Maar liefst 43,5% van u heeft aan deze oproep
gehoor gegeven. Onze hartelijke dank daarvoor!
De belangrijkste conclusies uit deze enquête zijn dat:
- de huidige adviesbijdrage van 35 euro per kind per schooljaar zinvol wordt besteed
- als de gemeentelijke subsidies komen te vervallen, ouders bereid zijn meer vrijwillige
ouderbijdrage te betalen om culturele en natuur-educatieve uitstapjes te kunnen blijven
organiseren
- er een groot draagvlak is om (meer) Engels te gaan aanbieden
- er een groot draagvlak is om (meer) aan muzikale vorming te doen
- een aanzienlijk deel van de ouders bereid is hiervoor te betalen
- met het verdwijnen van de acceptgirokaart de voorkeur uitgaat naar het innen van de
VOB d.m.v. een elektronische factuur.
De resultaten zijn inmiddels besproken in de Ouderraad en met de schooldirectie en de
Medezeggenschapsraad. De belangrijkste actiepunten die naar voren zijn gekomen zijn:
- Meer en betere communicatie over VOB:
Om er voor te zorgen dat het voor alle ouders duidelijk is waar de vrijwillige
ouderbijdrage voor wordt gebruikt en om er voor te zorgen dat voldoende ouders de
vrijwillige ouderbijdrage betalen, wil de OR nog meer en beter gaan communiceren over
de Vrijwillige Ouderbijdrage. Het plan is om over de besteding van de VOB te
communiceren in de Nieuwsbrief, bij de inning van de VOB, de thema-avond aan het begin
van het schooljaar en in de schoolgids.
- Draagvlak van ouders om (meer) Engelse les en muzikale vorming aan te bieden meenemen
in visievorming over de toekomst van de Lorentzschool.

Meer lezen? Ga naar de website van de Lorentzschool:
www.lorentzschool.nl -> OR -> Documenten OR

Voor in de agenda:

Kleuterpleinfeest
Woensdag 2 juli
Het thema is toveren.
We hebben op deze dag veel ouderhulp nodig…
Nadere informatie volgt.

Week van de aandacht
De week van de aandacht is weer voorbij. Dat betekent niet dat we nu met alle activiteiten
stoppen, we gaan hopelijk gewoon door met elkaar op een positieve manier aandacht geven.
Er zijn ook weer veel complimenten aan elkaar gegeven, dus dat is heel positief.
Ouders hebben zich ook weer ingezet om leuke workshops te geven.
Zo zijn er onder andere kindermassage lessen gegeven in de groepen 4, acrogym bij de kleuters,
een voetbalclinic in groepen 8 door oud leerling Gustavo Hamer, die een contract heeft bij
Feyenoord en nog meer leuke activiteiten.
Dank aan al die ouders en leerkrachten en oud leerling Gustavo voor deze inzet!
In de klassen zijn ook veel leuke samenwerkingsspelletjes gedaan en rustgevende yogalessen.
Al met al weer een geslaagde week.
Helen Berendsen

Deze week konden alle kleuters kennismaken
met het beroep "politieman/-vrouw".
De moeder van Fay uit groep 3A kwam met
twee collega's (waarvan één een motoragent!)
bij ons langs op school om de kinderen te
vertellen over dit tot de verbeelding sprekende
beroep.
Daarna mochten alle leerlingen even op de motor en in de politieauto.
"De politie is je beste kameraad", geldt zeker voor ons!
Bedankt!

Zaterdag 17 mei 2014 - 15.00-17.00 uur
Boekpresentatie
Anne-Margreet Matsuura
Het tweede avi-boekje van juf Anne-Margreet is verschenen.
Op zaterdag 17 mei zal ze in boekhandel Silvester eerst voorlezen aan haar eigen klas
en daarna beneden in de winkel haar boekjes signeren ('Vriendinnen voor altijd' Avi 6/E5 en
'Dino's over de vloer' Avi 8/M6).

Rapenburg 17
2311 GE Leiden
071-5128658
www.silvester-leiden.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 6 juni 2014.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 4e) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

