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

Beste ouders/verzorgers van de Lorentzschool,
Wij zijn bijzonder trots om te melden dat Rosalie
(8D) en Sophie (4D) Giezeman namens de
Lorentzschool twee nieuwe lokalen van de
Kinyungu school hebben geopend.
De opbrengst van de sponsorloop en de
kerstborrels hebben mede geleid tot dit
prachtige resultaat.

Beste kinderen,
Jullie rennen tijdens de sponsorloop, zodat de kinderen van deze school
stappen kunnen maken op weg naar een mooie toekomst. Ik denk dat ik wel
kan spreken namens de kinderen van deze school: DANK JULLIE WEL!
met vriendelijke groet,
Henk Lardée

Agenda - Agenda - Agenda
Woensdag 18 maart

Studiedag
Alle kinderen vrij

Vrijdag 20 maart

Roostervrij groepen 1&2

Woensdag 25 maart

Studiedag
Alle kinderen vrij

Fruit in de klas.
Na veel positieve reacties te hebben ontvangen
(zie ook de evaluatie van de fruit-pilot in
groep 1 & 2) over fruit en rauwkost in de klas bij
de kleutergroepen en de groepen 3 gaan we na de
voorjaarsvakantie op gezonde voet verder!
Aangezien er in de groepen 1 t/m 3 met succes fruit en groente wordt gegeten als hapje, vragen
wij nu aan ouders/verzorgers van de groepen 4,5 en 6 om de rest van het schooljaar
fruit/rauwkost als gezond tussendoortje mee te geven. We streven ernaar om dit 4 dagen in de
schoolweek te doen en dat u op woensdag eventueel een ander soort tussendoortje in de tas
doet. Natuurlijk juichen wij het enorm toe wanneer ook oudere broers en zussen van de
Lorentzschool fruit/rauwkost als gezond tussendoortje meenemen als hapje!

Uitkomst en overzicht fruit-pilot-evaluatie in mei 2014
bij de groepen 1&2 Lorentzschool:
Evaluaties: totaal 112 retour uit 11 groepen
Fruit in de klas als hapje goed initiatief?
Duidelijke communicatie?

Ja

Nee

Geen mening

95
73

10
33

7
6

Aantal dagen in de week:

0/?

1

2

3

4

5

Hoeveel dagen fruit als hapje meegeven in de week?

8

2

3

10

24

65

Opmerkingen van ouders die vaak terugkwamen op het formulier:
-

Fruit meegeven verantwoordelijkheid van de ouders: 8x
Fruit als hapje verplicht stellen gaat te ver: 5x
Ouders geven zelf al fruit mee: 18x
Standpunt, fruit als hapje, in schoolgids vermelden: 5x
Fruitabonnement een goed idee: 6x

Het is weer Vriendjesdag!
Alle kinderen van ’t Kasteel de Speelschans, het Croontje en Roomburg mogen op
woensdag 11 maart vriendjes en vriendinnetjes meenemen naar ‘t Kasteel. Ook kinderen tussen
de 4 en 8 jaar die het leuk vinden om een keertje op ’t Kasteel te kijken zijn van harte welkom.
Deze dag zullen er diverse leuke activiteiten worden aangeboden door de leiding van ’t Kasteel.
De activiteiten zijn een weerspiegeling van activiteiten die ’t Kasteel voor de kinderen
organiseert.
De activiteiten waar de kinderen aan deel kunnen nemen zijn o.a.:
Bik je eigen schat
Sportief buitenspel
Toverballen maken van bijenwas
Armbanden vilten.
Daarnaast kunnen kinderen geschminkt worden en dansen en zingen met een muzikant van de
Rockademy! Alle kinderen krijgen limonade met iets lekkers.
Kinderen kunnen om 14:00 uur worden gebracht naar ’t Kasteel Roomburg/ Croontje (van
Vollenhoven kade/Sportpark Roomburg) en tussen 16:00 uur en 16:30 uur weer worden opgehaald.
Aanmelden kan via info@tkasteel.nl Vermeld de naam van je kind en de namen van de vriendjes en
vriendinnetjes die je kind wil meenemen. Meedoen is gratis!

Kinderclub Thema “Zelf doen!”
In april starten we op de woensdagmiddag weer met de kinderclub met een nieuwe reeks
activiteiten. Dit keer is het thema “doe het zelf!”.
Direct uit school gaan de kinderen zelf een lekkere lunch maken, zoals worstenbroodjes, pizza’s
en nog veel meer!
Na de lunch gaan de kinderen aan de slag met het zelf maken van lippenbalsem, het bedrukken
van een tas en kunnen ze zelf tin leren gieten. Zo komen de kinderen in aanraking met
verschillende soorten materialen en technieken.
De laatste keer krijgen de kinderen hun zelfgemaakte spulletjes mee in hun zelfbedrukte tas.
We sluiten de kinderclub af met een borrel en tentoonstelling voor de ouders met natuurlijk
zelfgemaakte borrelhapjes!
Data:
- woensdag 1 april, - woensdag 8 april, - woensdag 15 april, - woensdag 22 april
Tijd: Kinderen kunnen direct uit school met de leiding van ’t Kasteel mee (en krijgen een lekkere
lunch) of kunnen om 14.00 uur worden gebracht door de ouders.
Kinderen kunnen om 16.30 uur weer worden opgehaald.
Plaats:
BSO ’t Kasteel, locatie het Croontje, Sportpark Roomburg, van Vollenhovenkade 20
Kosten: € 34,- (incl. materiaal en lunch)
Aanmelden kan via Kinderclub@tkasteel.nl, vermeld naam en leeftijd en de school van je kind.

Groep 4b - onderzoekt bacteriën!
Op twee woensdagen hebben we bacterie lessen gehad. En de kinderen vonden het heel leuk,
want we hebben veel bacteriën gezien en geroken. En het rook heel erg vies.
Bacteriën zijn staafjes en bolletjes.
Toen hebben we gekeken hoeveel bacteriën op onze handen zaten. We hebben proefjes gedaan
met handen die gewassen waren en die niet gewassen waren.
En we hebben geleerd over goede bacteriën en slechte bacteriën.
Meester Patrick (vader van Myrthe) heeft ons een filmpje laten zien over een meloen die een
maand had gestaan en toen zaten er heel veel vieze bacteriën op de meloen en dat zag er heel
vies uit!
En daarna gingen we door de school om plekjes te vinden die vies zijn en die schoon zijn.
Philipine en Ella v. G (groep 4b - 8 jaar)
Wilt u weten welke plek het meest vies was…..?
Nee, niet de toiletten, maar…. de vloer van de trap!
Wilt u de kweekresultaten zien: kijk op de groepssite van groep 4b!

Op de foto: Philipine, Oliver en meester Patrick

Alice in Wonderland
Op zondag 8 maart is er een prachtige kindervoorstelling in de Stadsgehoorzaal in Leiden: Alice
in Wonderland, uitgevoerd door het jeugdcircus Miloco (met Lorentzschool-kinderen), het
kinderkoor van de Vrije School Mareland en Toonkunst Orkest Leiden (met 3 Mucie-leden).
Verteller is Milouska Meulens van het Jeugdjournaal. Er zijn twee voorstellingen, om 13h30 en
16h00. Het is een muzikaal en beweeglijk verhaal, en daarmee heel geschikt en leuk voor alle
basisschoolleerlingen. Kaartjes zijn te krijgen via www.toonkunstorkestleiden.nl en die middag
zelf nog aan de zaal. Als een hele groep komt, is korting mogelijk. Zie ook bijgaande flyer, en op
school hangen posters.

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 20 maart 2015.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6b) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

