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

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 3 oktober

Leidens ontzet

Woensdag 8 oktober

Sportdag groepen 1 & 2

Hutspot
Zoals elk jaar zoeken we enkele ouders voor het klaarmaken
van de hutspot. We hebben hiervoor op school geen capaciteit.
Wie wil helpen, kan zich melden bij de eigen leerkracht.
De peen, uien, jus en worsten kunnen woensdag 1 oktober bij
de eigen leerkracht worden opgehaald.
U maakt de hutspot vervolgens thuis klaar en brengt deze
warm op school op donderdag 2 oktober.
De tijd moet u even met de eigen leerkracht afspreken!
Wilt u ook een opscheplepel bijvoegen?

Bord, beker, bestek
Wilt u uw kind op dinsdag 30 september, woensdag 1 of donderdag 2 oktober meegeven:
bord, beker en bestek. Dit alles in een plastic tas. Graag alles goed merken,
zowel de naam van uw kind als de groep.

Minikoraal
Het minikoraal 2014 voor de groepen 7 is dit jaar op woensdag 1 oktober om 10.45 uur
op het plein aan de Garenmarkt. We vertrekken om plm. 10.00 uur van school.
Na afloop (rond 11:45 uur) lopen de kinderen met hun leerkracht mee terug naar school.
Het zou erg leuk zijn als de kinderen rood/wit gekleed zijn.

Nieuws van de Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is dit jaar in vernieuwde samenstelling van start gegaan en
heeft zijn eerste vergaderingen er alweer opzitten. In de MR zijn zowel leerkrachten als ouders
vertegenwoordigd. Zij denken en praten mee over de inhoud en de organisatie van de school.
Dit schooljaar wil de MR vooral aandacht besteden aan de toekomst van de school
(de lange termijnvisie), passend onderwijs en het thema ‘een veilige en gezonde school’.
Voor meer informatie over de MR zie de website waar je onder meer de verslagen
van de MR terug kan vinden.
In de MR zitten dit schooljaar de volgende leerkrachten:
Michiel Abspoel
Heleen Bosscher
Dagmar Candido
Marjan Driessen
Lies Lantinga
Stephanie du Prie
Lida Stuifzand

8b
5C
6a
4b
Oranje
7a
Roze

En namens de ouders hebben zitting:
Peter Bonné (secretaris)
Ben van den Brande (voorzitter)
Sjoerd Douma

Ingeborg van der Heijden
Mark Poort
Natalie de Leede
Sofie van Rijn
Jacqueline Spaans

Imke (7c)
Jelle (7b)
Jelle (3c)
Nynke (5a)
Wytse (6d)
Seth (3c)
Jene (6b)
Daniël (3d)
Emma (6d)
Elise (7b)
Feline (wit)
Hannah (4c)
Luna (6d)

Liesbeth Kroon (moeder van Lennart uit 4a en Stijn uit 6a) verzorgt voor de MR
de verslaglegging van de vergaderingen.

Sportdag groepen 1 & 2
Woensdag 8 oktober
organiseren wij, na groot succes van vorige jaren,
wederom voor alle kleuters een sportdag!
Om deze sportdag te laten slagen hebben wij op woensdag 8 oktober veel hulp nodig!
•

Ouders die een groepje kinderen willen begeleiden langs de sportactiviteiten.

•

Ouders die een sportactiviteitenpost willen runnen, u kunt zich hiervoor inschrijven op de
lijsten die hangen bij de prikborden van de klassen.

Als u zin/tijd heeft om ons te helpen, schrijf u dan zo spoedig mogelijk en graag

voor donderdag 2 oktober!

( als u wilt komen helpen op de sportdag, liever geen jongere kinderen meenemen.)

Uw hulp is echt nodig!
De groepsleerkrachten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 10 oktober 2014.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6b) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

