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

Agenda - Agenda - Agenda
Woensdag 26 november

Pietenfeest

Donderdag 4 december

1e rapport

Rapportgesprekken
De data van de rapportgesprekken zijn:

Donderdag 27 november
Maandag 1 december
en/of
Dinsdag 2 december
De intekenlijsten zullen vanaf maandag 17 november bij het klaslokaal worden opgehangen.

Sinterklaas
Het Sinterklaasjournaal is weer begonnen op de televisie, de spanning stijgt……
zaterdag komt Sinterklaas weer aan in Nederland.
Een gezellige, spannende tijd voor de kleuters.
De voorbereidingen voor een geweldig feest zijn in volle gang.

Maandag 17 november

is een werkavond gepland om de gangen, gymzalen en klassen in Sinterklaassfeer te brengen.
Hebt u zin/tijd om te komen helpen? Bij de klassen hangen de intekenlijsten.
De Sint en zijn pieten zullen het weer erg druk krijgen, maar Sint heeft ons verteld dat hij en
zijn pieten ook dit jaar weer op bezoek komen.
De kleuters hebben maandag 10 november al een brief gekregen met
alle kleuteractiviteiten rond 5 december.
Sint heeft nog een paar afspraken met ons gemaakt. Deze zijn:

Lootjes trekken
De Sint heeft gevraagd of de kinderen van groep 5 tot en met 8 mee willen helpen met pakjes
maken. De kinderen trekken maandag 17 november lootjes in de groepen.
De cadeautjes mogen € 5,- kosten met een uitloop naar € 6,-. De cadeautjes moeten verpakt
worden in een mooie surprise en voorzien zijn van een aardig gedicht.

Schoen zetten
Dinsdag 25 november zetten de groepen 3 t/m 8 hun schoen. We hopen dat we er op
woensdag 26 november wat in zullen vinden. Je kan vanaf maandag 24 november je schoen
meenemen naar school. Maar er zijn ook groepen, die het leuk vinden om een schoentje te
knutselen. Kijk op de schoenposter, die bij de klassendeur hangt, of je een schoen
mee moet nemen of niet.

Pietenfeest
Woensdag 26 november komen er pieten op bezoek in de groepen 1 t/m 5.
En als de pieten nog wat tijd hebben komen ze ook in de andere groepen.
Misschien vind je het leuk om op het pietenfeest ook verkleed te komen als piet.
Dat mag natuurlijk altijd.

Sinterklaasfeest op school
Vrijdag 5 december vieren alle groepen het sinterklaasfeest. Ook dan mogen degenen die dat
willen verkleed op school komen.

ICT nieuws
Wist u al dat we “chromebooks” gebruiken op de Lorentzschool?
Dat zijn laptops die alleen in een draadloos netwerk werken, die snel, goedkoop en gemakkelijk te
beheren zijn, voor de school erg geschikt dus!
Wat doen we er mee?
De leerlingen vanaf groep 3 gaan in het documentatiecentrum (ofwel het “docu”, zo noemen wij
onze bibliotheekruimte op de grote trap) aan de slag met de online rekensoftware, die bij onze
rekenmethode hoort.
Vanaf groep 6 komt daar een elektronische leeromgeving bij: “Cloudwise”.
Deze “elo” gebruiken we vooral voor het zelfstandig werken. De leerkrachten kunnen hier digitaal
lesmateriaal klaarzetten voor de leerlingen. Ook gaan we dan aan de slag met tekstdocumenten
(groep 6), presentaties (groep 7) en spreadsheets (groep 8). Ook spelling wordt geoefend in een
online programma “bloon.nl”.
Naast cloudwise, hebben we ook "Prowise", de presentatiesoftware van de leerkrachten.
Hierbij kan ook klassikaal gewerkt worden, waarbij de chromebooks ingezet worden.
Bijv. een 'muizenrace' waarbij tafels geoefend worden, of een klassikale quiz. Leerlingen, en ook
u, kunnen trouwens zelf een gratis account aanvragen : http://prowise.com/nl/presenter/.
Er zijn al leerlingen die hun spreekbeurt maken in Prowise Presenter.
Alles wordt opgeslagen ‘in the cloud’. De leerlingen vanaf groep 6
hebben dan ook een eigen inlogaccount met de daarbij behorende
opslagruimte.
Onze school maakt hierbij gebruik van “Google Apps for Education”,
voor scholen een gratis cloudomgeving, zonder reclame en door
onszelf te beheren. Zo hebben we bijvoorbeeld ingesteld dat er bij
de leerlingen geen mailverkeer mogelijk is met mailadressen buiten
de school.
Bij het online werken zijn
zaken als veiligheid, identiteit en privacy natuurlijk
belangrijk. Ook hier besteden we aandacht aan in onze
lessen. We laten de leerlingen vanaf groep 5 een
internetprotocol ondertekenen, waarin duidelijke
afspraken staan over wat wel en niet mag op de computer.
Daarnaast zijn we op dit moment, met behulp van kundige
ouders, aan het onderzoeken hoe we de privacy nog beter
kunnen waarborgen.
Op het gebied van ICT zijn we dus volop in beweging! Maar
ICT is geen doel op zich, het is een middel dat ons
onderwijs gemakkelijker, leuker maakt en verrijkt. Boeken lezen en netjes leren schrijven in een
schrift blijft belangrijk, en natuurlijk een goede pengreep!
Met vriendelijke groet,
Hendrik Teerink
ICT-coördinator (en leerkracht van de kleuters in groep groen)

Zet vast in de agenda:
Extra Ouderavond
Op donderdag 22 januari 2015 is er een extra ouderavond over het schoolplan.
Deze avond wordt georganiseerd door OR en MR.

Na schooltijd op het schoolplein
SVP niet fietsen en in de bomen klimmen.
Fietsen graag parkeren buiten de hekken.

Herfstliedjes
Woensdag 12 november was het erg druk op de grote trap! Als afsluiting van het herfstproject
mochten de kinderen liedjes komen zingen met het ouderorkest en het ouderkoor.!
Het was geweldig!

Kom naar de Kinderminibieb!
Misschien heb je weleens gehoord van een minibieb (zie www.minibieb.nl). Daar kun
je gratis boeken lenen of ruilen. Anders staan ze maar een beetje ongebruikt in je
boekenkast als je ze uit hebt, en dat is zonde. Wij, Mila uit groep 7A en Jurre uit
groep 4E, zijn daarom een speciale kinderminibieb begonnen. Hij staat bij ons
buiten voor de deur (De Sitterlaan 29, vlakbij school).
Je kunt elke dag gewoon een boek komen lenen, of ruilen voor een boek wat je zelf niet meer
leest. Als iemand gewoon kinderboeken wil geven die je zelf niet meer leest mag dat ook! Je mag
ze er gewoon bij zetten of op school aan ons geven.
Als we heel veel boeken hebben gaan we nog een tweede minibieb op school neerzetten.
We hopen dat iedereen boeken bij ons komt lenen want lezen is leuk!
Groetjes van Mila en Jurre

Kinderen & sociale media
Voor ouders, leerkrachten en andere professionals organiseert B plusC tijdens de
Week van de Mediawijsheid de thema-avond Kinderen & Sociale media.
Mediacoach Eliane Groenendijk van MediaSwitch neemt hen op donderdag 27 november mee naar
de online leefwereld van kinderen (4-12 jaar).
Wat zijn de kansen en risico’s van sociale media en profielsites?
Hoe zit het met gamen, wat is ‘netiquette’, hoe waarborg je online privacy en hoe kunnen kinderen
veilig internetten? Tijdens de thema-avond‘Kinderen & Sociale media krijgt u informatie,
passeren mediawijze ‘tips & tricks’ de revue en gaan we aan de hand van stellingen met elkaar in
gesprek over mediaopvoeding in het gezin.
Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Datum: Donderdag 27 november
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Toegang: € 7,50 p.p.
Locatie: BplusC locatie Nieuwstraat, Koolzaal

Surprise Maken
BSO 't Kasteel Trigon opent op woensdag 19 november 2014 vanaf 14.00 uur haar poorten voor
vriendjes en vriendinnetjes om hun surprise te komen maken. Op ’t Kasteel Trigon is allerhande
knutselmateriaal aanwezig, van papier en lijm, hout en spijkers, stof en vilt tot nog veel meer
materialen en creatieve begeleiding.
De kinderen die het gezellig vinden om samen aan hun surprise te werken of wel wat hulp kunnen
gebruiken, zijn welkom om dat op ’t Kasteel Trigon te komen doen.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden!
Wanneer de surprise in één middag niet af is, dan is er gelegenheid om woensdag 26 november de
surprise af te komen maken.
Zorg dat je alvast een goed idee hebt, dan kun je gelijk aan de slag!
Aanmelden van jouw kind of zijn vriendjes en vriendinnetjes kan via sint@tkasteel.nl
BSO ’t Kasteel Trigon is gevestigd op de Cronesteinkade 19
in het gebouw van de Korfbalvereniging.

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 1 december 2014.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6b) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

