Kijk ook op onze website www.lorentzschool.nl
Nr. 4 / 31 oktober 2014
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Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en is een informatiebulletin van school aan ouders .

Agenda - Agenda - Agenda
Woensdag 5 november

Nationaal Schoolontbijt

Vrijdag 14 november

Roostervrij groepen 1 t/m 5

Nationaal Schoolontbijt
Woensdag 5 nov. is het nationaal schoolontbijt.
De kinderen ontbijten dan op school.
Dinsdag 4 november graag meenemen: bord, beker en bestek, in een plastic tas
voorzien van naam en klas.
De kinderen mogen in pyjama komen.
Zie ook de bijlage.

kabouterpad
Wat een drukte in het park!
De kleuters liepen het “kabouterpad”
Een wandeling met opdrachtjes en spelletjes.
Natuurlijk zochten zij ook naar paddenstoelen en kabouters.
Vol enthousiaste verhalen en met rode wangen kwamen zij weer terug in de klas.
Het was een geweldig uitstapje.
Alle ouders die met de kinderen hebben mee gewandeld……
Bedankt!

Ouderwets? Jazeker, heel erg ouderwets……..
De juffen van groep 4E zijn op zoek naar een werkende RADIO-CASSETTE-CD-speler.
Wie heeft er nog eentje ongebruikt op zolder staan?
Stof en chocomelk-vlekken poetsen we wel weg en een barstje vinden we ook niet erg.
Alvast hartelijk bedankt, Hanne en Veronique

Na schooltijd - gebruik de voordeur!
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Wij doen na schooltijd steeds de deuren van de school met de sleutel op slot maar toch blijven
ze vaak open staan omdat iemand er doorheen naar buiten is gegaan. Deze onveilige situatie willen
we graag tegengaan, en daarbij is jullie hulp ook nodig!
We willen jullie daarom het volgende vragen:
Zijn jullie na schooltijd op school om wat voor reden dan ook, willen jullie
dan het gebouw verlaten

via de voordeur?

Zo blijven de andere deuren gesloten en op slot.
Bedankt voor jullie medewerking!

SURFspot.nl
SURFspot.nl is een not-for-profit ICT-webwinkel met speciale onderwijskorting
op soft- en hardware. Exclusief voor studenten, (ouders van) basisschoolleerlingen
en medewerkers in het hoger en basisonderwijs.
Mocht u software nodig hebben, meld u aan op surfspot.nl

Voorstellingen groepen 6
Onze voorstelling begon met feest van kinderen voor kinderen. Dat is
een heel vrolijk lied. en na het lied gingen Jesse en Matias
breakdancen dat was heel vet. Toen kwamen er bloopers echt, je
lachte je rot daar! En daarna gingen Isa Luna, Sophia, Yazin en Isa
dansen. en toen ging Iva op haar eenwieler. Daarna met ze alle zingen
en dansen op het lied feest. daarna hadden Vika en Leeloo en Nivien
en Iva een zelfgemaakt gedicht vertellen. Daarna gingen Sil en Luka op gitaar en Isa en Isa op de
piano. toen deden Max, Skip, Sil en Frensel een leuke en grappige kerstact. Daarna deden Esther
en Vika een liedje en dansje voor. Toen kwamen de moppen door: Bram, Bram, Sil, Koen en Naut.
Daarna kwam de quiz van Skip en Wout waren leuke vragen. toen kwam een modeshow gevolgd
door: Esther, Matias, Skip, Karel, Max, Sil, Isa, Isa, Isa, Sophia,
Yazin, Vika, Iva, Janne, Jesse en Guus en Frensel had alles
gezegd wie er kwam. Daarna vertelden Iva en Janne een verhaal
wel leuk verzonnen. Daarna deden Wout, Esther, Isa, Isa en Koen
een wk toneelstukje. En toen op het einde nog 1 keer
feest. We willen Bram en Bengt uit groep 8 bedanken
voor het goede licht en geluid.
Dit verhaaltje over de voorstelling van groep 6b is
geschreven door Esther en Wout.

Halloween
Groep 6c heeft hun voorstelling over Halloween gehouden.
Het was een cursus griezelen voor de ouders, dus de
voorstelling was griezelig.
We hebben verschillende dingen gedaan en heel goed
geoefend.
We hebben bijvoorbeeld dansjes,liedjes en toneelstukjes
gedaan.
Bij de generale repetitie hadden we nog een paar bloopers.
Ties en Milan uit groep 8 kwamen ons helpen met het licht en
geluid.

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 14 november 2014.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6b) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

