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6 juni 2014

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

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 6 juni

Roostervrij groepen 1 t/m 6

Maandag 9 t/m vrijdag 13 juni

Pinkstervakantie

Vrijdag 27 juni

Roostervrij groepen 1&2

Op 30 mei 2014 is de moeder van Maroussia van der Vall (gr. 8C), na een ziekbed overleden.
Jessica Lares is 36 jaar oud geworden.
Op 4 juni jl. hebben wij afscheid van haar genomen.
In gedachten zijn we bij Maroussia, Nina, Dusty,
de partner van Jessica, haar ouders en verdere nabestaanden.

Verkeersactie
Er zal een nieuwe verkeersactie worden gehouden in de week van 16 juni.

Sponsorloop
Op woensdagochtend 18 juni a.s. wordt de jaarlijkse sponsorloop gehouden.
De komende 3 jaren heeft de Lorentzschool zich verbonden aan Voort in Kenya.
Voort in Kenya bouwt met het sponsorgeld dat de kinderen van de Lorentzschool inzamelen voor
550 leerlingen een nieuwe school in Kinyungu in Kenia. De school waar de kinderen nu zitten laat
zeer te wensen over. Kinderen zitten op boomstammetjes op de grond en er zijn
onvoldoende toiletten.
Met behulp van alle kinderen van de Lorentzschool krijgen de kinderen straks een goed gebouw,
toiletten en kwalitatief beter onderwijs. Voor meer informatie over het project
kijk op: www.voort-in-kenya.nl.
Ook dit jaar willen we de sponsorloop een groot succes maken. In de brief die uw kind heeft
meegekregen van school staat alle informatie over de sponsorloop en het sponsorformulier.
Tijdens het slotfeest zullen we de uitslag van de sponsorloop bekend maken.
Ouders die 18 juni willen helpen bij de stempelposten kunnen zich aanmelden bij Jeanneke Vink.
We hebben nog hulpouders nodig!
jmivink@gmail.com
De Charitatieve Commissie.

Sportdagen
Op dinsdag 1 juli (groepen 4/5),
woensdag 2 juli (groepen 3) en
donderdag 3 juli (groepen 6/7)
zijn er weer de jaarlijkse sportdagen.
Assistentie bij de verschillende onderdelen is meer dan welkom!!
Inschrijven kan na de vakantie in de betreffende klassen.
De sportdagen worden gehouden op sportpark Roomburg en
duren tot 12.00 uur.
De aanvang is om 9.00 uur maar vanaf 8.30 inloop, voor enige instructie.
meester Kees.

Kleuterpleinfeest
op woensdag 2 juli.
Het thema is dit jaar:

Toveren
De voorbereidingen voor het pleinfeest zijn in volle gang!
De brief met alle informatie heeft u deze week ontvangen.
Wilt u komen helpen? Lever dan het ingevulde strookje in bij de leerkracht.
Ook op de werkavond van dinsdag 17 juni kunnen we nog hulp gebruiken!
We gaan er met z’n allen een geweldig feest van maken!

Aanpassing normen LVS-toetsen van Cito
Op de website, onder het kopje “documenten” staat
een brief over de aanpassing normen lvs-toetsen van Cito.
http://www.lorentzschool.nl/index.php?id=1012

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 27 juni 2014.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 4e) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

