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

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 27 juni

Roostervrij groepen 1&2

Wat was het een geweldig gezicht al die rennende kinderen bij de sponsorloop.
Ik ben heel enthousiast over het idee dat we met het ingezamelde geld mee gaan bouwen aan een
school voor kinderen in Kenia. En dat in een jaar waar we vieren dat het verdrag voor de rechten
van het kind 25 jaar bestaat. In artikel 28 van het verdrag staat onder andere: "Het kind heeft
recht op onderwijs. Basisonderwijs is voor ieder kind gratis en verplicht...."
Ik ben trots dat wij hier aan bij kunnen dragen door te rennen voor "Voort in Kenia",
de stichting die wij de komende drie jaar steunen.
Voor onze school staan de "laatste loodjes" voor de deur. Er moet nog veel geregeld worden.
Op dit moment wordt bijvoorbeeld de laatste hand gelegd aan de verdeling van de groepen.
Hier wordt u zo spoedig als mogelijk over geïnformeerd.
Al met al mooie en drukke laatste weken. Ik kijk uit om u weer te ontmoeten bij het slotfeest.
met vriendelijke groet,
Henk Lardée

Vrijdag 11 juli vieren we weer het gezellige

Slotfeest
van 16:00 uur tot 19:30 uur.
Er zijn luchtkussens en glijbanen, de oergezellige kindervrijmarkt
(s.v.p. geen etenswaren verkopen) en natuurlijk zijn er optredens van leerlingen
te zien en te horen.
De opbrengst van de sponsorloop zal die middag ook bekend gemaakt worden.
Er is uiteraard ook weer van alles te eten en te drinken en u betaalt
al dat heerlijks met de inmiddels overbekende
Lorentzmunten (10 munten a € 5,-).
Om er voor te zorgen dat alles goed en veilig verloopt, willen wij u erop wijzen dat wij ons houden
aan de veiligheidsafspraken. Dit vragen wij ook met nadruk aan u.
Tijdens het slotfeest kunt u gebruik maken van de wc’s bij de gymzaal,
deze zijn te bereiken via de zij-ingang.

De hoofdingang is deze middag afgesloten voor algemeen gebruik.
We hopen er met elkaar een gezellig feest van te maken.
Vriendelijke groeten, de activiteitencommissie

Hocus, pocus, pilatus pas - Sim sala bim sidonia!
De kleuterklassen zien er “toverachtig” uit! De kinderen hebben hard gewerkt!
Overal zie je heksen, feeën en tovenaars door de gangen lopen.
2 juli is het zover… het kleuterpleinfeest!
Het ouderorkest heeft geoefend en veel ouders hebben zich aangemeld om te komen helpen.
Het feest kan beginnen….

Sponsorloop
Woensdag 18 juni liepen alle kinderen van de Lorentzschool voor Voort in Kenia. Op een goede
beat gingen de kleuters als eerste van start, waarna de kinderen van de groepen 3 tot en met 8
door de wijk renden. Dat leverden veel dorst en volle stempelkaarten op!
Tijdens het Pleinfeest zullen we de opbrengst bekend maken.
Voor nu veel dank aan de DJ , ALV producties die de geluidsapparatuur beschikbaar heeft
gesteld en aan ScubaCamp, die de kinderen op een welverdiend ijsje heeft getrakteerd.
Ook hartelijk dank voor alle ouders, meesters en juffen die geholpen hebben.
De Charitatieve Commissie

3e Rapport
Op maandag 14 juli in de laatste week van het schooljaar worden de rapporten meegegeven
aan uw kind. Voor een aantal leerlingen is het wenselijk dat ouders worden gesproken.
Ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek door de leerkracht.
Mocht u zelf behoefte hebben aan een gesprek,
maakt u dan een afspraak.
Het rapport kan na de zomervakantie bij de nieuwe leerkracht van uw kind worden ingeleverd.

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen blijven tot vrijdag 11 juli op school.
Na het slotfeest gaan ze definitief weg.

Vakanties 2014-2015
3 oktober 2014

Leidens Ontzet

18 t/m 26 oktober 2014

Herfstvakantie

20 december 2014 t/m
4 januari 2015

Kerstvakantie

21 febr. t/m 1 maart 2015

Voorjaarsvakantie

3 t/m 6 april 2015

Pasen

27 april 2015

Koningsdag

2 t/m 17 mei 2015

Meivakantie

14 + 15 mei 2015

Hemelvaart + dag erna.

25 mei

Pinksteren

11 juli t/m 23 augustus 2015

Zomervakantie

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

