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

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 17 april

Roostervrij groepen 1 & 2

Vrijdag 17 april

2e rapport

Maandag 27 april

Koningsdag

Vrijdag 1 mei

Roostervrij groepen 1 t/m 6

4 t/m 15 mei

Meivakantie

Factuur Lorentzschool
Aan het begin ven het schooljaar ontvangt u de factuur van de Lorentzschool via de mail.
Het is een verzamelfactuur voor het hele jaar en omvat de twee termijnen voor de
Tussenschoolse Opvang (TSO) en het schoolreisje, kamp of pleinfeest.
De factuur wordt per mail verzonden en helaas zijn er e-mailadressen die ons
e- mailadres financien@lorentzschool.nl in de spam box doen belanden.
Daar komt dan vervolgens ook de herinnering en aanmaning in. Om misverstanden te voorkomen
vragen wij u uw spam box regelmatig te controleren.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

“Koningsgezelschapsspelletjesmiddag”
Een leuk woord om lekker gezellig en ouderwets galgje te spelen.
Wel 34 letters!!
Het is weer bijna Koningsdag.
Om deze reden vieren de meeste scholen in Nederland op donderdag 23 of op vrijdag 24 april het
heugelijke feit dat ons staatshoofd weer een jaartje ouder wordt.
Het was in de eerste instantie de bedoeling dat onze school, net zoals vorig jaar, zou gaan meedoen
aan de jaarlijkse Koningsspelen. Deze spelen worden door het ROC, in samenwerking met de
organisatie Koningsspelen Leiden en andere instanties georganiseerd.
Omdat er zeer grote onzekerheden waren met betrekking tot de organisatie van de spelen en omdat
de groepen 7 en 8 op donderdag 23 april nog midden in de Cito eind/entree toets periode zitten,
hebben wij het aanbod om mee te doen af moeten slaan. Het risico zou te groot zijn dat wij op de
donderdag ingedeeld worden omdat alle scholen alleen maar op vrijdag kunnen. Op donderdag zijn alle
Cito toetsen nog in volle gang. Wij doen dan ook niet mee aan de officiële Koningsspelen.
Toch willen wij deze dag niet zomaar voorbij laten gaan. Wij gaan dan ook op vrijdagmiddag 24 april
een "Koningsgezelschapsspelletjesmiddag" organiseren. Het wordt een gezellige middag waar alle
groepen ouderwetse gezelschapsspelletjes gaan spelen.
Deze middag zal groepsoverstijgend zijn. Zo wordt er per jaargroep iets gezamenlijks georganiseerd.
In de ene groep wordt bijvoorbeeld Monopoly gespeeld, in de andere groep Mens erger je niet en ga
zo maar door. Kinderen kunnen dan zelf bepalen welk spelletje ze willen spelen en ze zoeken dan zelf
uit waar dat spel te vinden is.
Er zal natuurlijk ook een Koninklijke traktatie zijn!
Uw kind wordt gevraagd om in de week van 20 tot 24 april een spelletje mee naar school te nemen
zodat er op die middag gezellig gespeeld kan worden.
Het is echter wel de bedoeling dat het een echte gezelschapsspelletjesmiddag wordt. Dit betekent
geen IPads, tablets of andere soorten computergestuurde schermpjes.

Een goed voorbeeld is het spelletje galgje. We hebben al een woord van 34 letters!

OPROEP: Nieuwe ouderleden
voor de Medezeggenschapsraad gezocht!!
Met ingang van het schooljaar 2015-2016 komen er in de Medezeggenschapsraad (MR)
twee vacatures beschikbaar voor ouderleden.
De MR adviseert de directie van de Lorentzschool over zaken die voor de school van belang zijn.
Speerpunten voor dit schooljaar zijn: het meerjarig schoolplan, communicatie, passend onderwijs
en een gezonde en veilige school. De MR vergadert ongeveer 10 keer per jaar.
Vergaderingen vinden plaats op doordeweekse avonden van acht tot tien. Daarnaast nemen leden
deel aan werkgroepen die gemiddeld vier keer per jaar bijeenkomen. Inclusief voorbereidingen
van vergaderingen en werkgroepen bedraagt de tijdsbesteding (minimaal) 45 uur per jaar.
In de MR zijn zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd en kent in totaal 15 leden.
Daarnaast beschikt de MR over twee notulisten (die geen lid zijn).
Lidmaatschap van de MR is vrijwillig maar niet vrijblijvend.
Van ieder lid wordt actieve participatie en betrokkenheid verwacht. Het is handig als je al actief
bent op de Lorentz en het beleid van de school al een beetje kent.
Voor het komend schooljaar heeft de MR in het bijzonder behoefte aan een ouder die de taak
van secretaris kan vervullen. De secretaris verzorgt de agenda en de stukken van de
MR-vergaderingen en de communicatie in algemene zin, de jaarplanning, het archiefbeheer en
organiseert (indien nodig) samen met de voorzitter verkiezingen voor de MR.
Is het MR-lidmaatschap iets voor jou?
Meld je dan nu aan bij de voorzitter van de MR Ben van den Brande via het volgende adres:
MR@lorentzschool.nl en kom de MR het komend schooljaar versterken!

Sportcity Avondvierdaagse '15
Na het grote succes van vorig jaar, start op dinsdag 2 juni 2015 de vierde editie van de
SportCity Avondvierdaagse. Ook dit jaar kun je als deelnemer weer kiezen uit
twee afstanden: 5 of 10 KM.
starttijden 5 km: 18.30 - 18.45 uur (vrijdag om 19.00 uur) en 10 km: 18.15 - 18.30 uur
(vrijdag om 18.15 uur)
De SportCity Avondvierdaagse vindt plaats van dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni en start en
finisht op het sportcomplex van korfbalvereniging Sporting Trigon aan de Zoeterwoudsesingel te
Leiden. Kosten voor deelname bedragen € 5,00 per persoon. Het wandelevenement is geschikt
voor iedereen die het leuk vindt om te wandelen.
Inschrijven kan vanaf maandag 13 april tot en met dinsdag 28 april 2015 met behulp van het
inschrijfformulier dat uw kinderen hebben ontvangen op school. Bij de hoofdingang liggen ook nog
extra inschrijfformulieren. Het inschrijfformulier dient te samen met het inschrijfgeld in een
enveloppe te worden ingeleverd bij de conciërges (kantoor bij de hoofdingang). Meer informatie
omtrent de inschrijving vindt u op het inschrijfformulier.

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen blijven tot 30 april op school.
Na de meivakantie gaan ze definitief weg.

Voetbaltoernooi,
De Lorentzschool heeft het dit jaar goed gedaan op het Leids voetbaltoernooi.
De meisjes, vorige week aanwezig met 3 teams, presteerden meer dan verdienstelijk
met een beker voor de derde en vierde plaats!!
De jongens van 8A en 8B haalden afgelopen woensdag zowaar de finale, maar moesten helaas het
hoofd buigen voor de Woutertje Pieterse in een wedstrijd die beslist werd middels
strafschoppen. Opmerkelijk, deze uitslag omdat het merendeel van de jongens van dit team niet
bij een club voetbalt!! Veel inzet compenseert!,
Keeper Milan overleefde 2 strafschopreeksen, en in Nui hadden de spelers een bezielde coach!
Het zonnetje, op beide dagen aanwezig, gaf het toernooi voor alle deelnemers
ook nog een gouden randje.
Meester Kees

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 1 mei 2015.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6b) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

