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

Agenda - Agenda - Agenda
Maandag 25 mei

2e Pinksterdag

Vrijdag 29 mei

Roostervrij groepen 1 & 2

Beste ouders en kinderen van de Lorentzschool,
Aan het begin van de meivakantie kijken we uit naar de komende periode
waarbij we het schooljaar op een mooie wijze gaan afronden.
De kinderen van groep 8 werken aan een mooie afsluiting van hun loopbaan
op de Lorentzschool, de kinderen in groep 2 kijken alweer uit naar een
volgende stap binnen onze school.
Ik wens iedereen een mooie meivakantie.
Met vriendelijke groet, Henk Lardée

Schoolfotograaf
Dinsdag 2 juni en woensdag 3 juni komt de schoolfotograaf.
Woensdag 3 juni om 12.30 uur voor broertjes en zusjes.

Gevraagd: ouders om de fotograaf te helpen.
S.v.p. melden bij Helen Berendsen, helen.berendsen@lorentzschool.nl

Herhaalde oproep:
Wie wil er meedenken en adviseren over het onderwijs op
de Lorentzschool?
We zoeken nieuwe leden voor de MR.
Geef je op voor 31 mei!
In de vorige nieuwsbrief stond een oproep aan ouders om zich aan te melden voor de MR in
verband met twee vacatures die met ingang van het komend schooljaar 2015-2016 beschikbaar
komen. Voor een van de twee functies zijn we op zoek naar een secretaris.
Eén van de dingen die de Lorentzschool zo bijzonder maakt is de grote betrokkenheid en
participatie van ouders bij de school, ook bij de Medezeggenschapsraad. Het komende jaar staan
er weer belangrijke dingen op stapel die de betrokkenheid van ouders heel hard nodig maken.
Denk aan de voorgenomen bouw van appartementen op het schoolplein, de verkeersveiligheid
rondom de school, het bevorderen van gezonde voeding en passend onderwijs.
Meld je daarom aan en praat en denk mee met andere enthousiaste ouders en leerkrachten over
belangrijke onderwerpen binnen de school! Aanmelden kan tot 31 mei a.s. bij de voorzitter van de
MR Ben van den Brande via MR@lorentzschool.nl.
Op dit adres kan je ook terecht als je nog vragen hebt,
bijvoorbeeld over de functie van secretaris.

Creatieve Middagen groepen 3 & 4
Beste ouders,
Vanaf 22 mei is het weer zover. Er wordt weer hard geknutseld in de groepen 3 en 4.
We starten dan weer met de creatieve middagen. De leerlingen gaan enthousiast aan de slag met
het maken van bijvoorbeeld een knikkerbaan, dromenvangers, borduren etc.
We zijn op zoek naar enthousiaste hulpouders of opa's en oma's.
U kunt zich inschrijven op de intekenlijsten bij de hoofdingang.
De data zijn op vrijdagen 22, 29 mei en 5 juni.
Op vrijdag 5 juni om 15 uur is iedereen welkom om het resultaat te kunnen bekijken!
Vriendelijke groet van de groepen 3 en 4

PERSBERICHT
Leiden, 21 april 2014

Ludieke actie van kinderen Lorentzschool Leiden
om theorie in praktijk te brengen.
De lesstof over ‘zwaartekracht en centrifugaal kracht in achtbanen’ op de Lorentzschool in
Leiden bracht meisjes uit Groep 7D op een slim idee. Ze schreven een brief aan de directeur
van hun school en stelden hem voor om met alle groepen 7 naar De Efteling te gaan om daar
ter plekke in een achtbaan te ontdekken hoe deze krachten werken. Directeur Henk Lardee
liet hun in een reactie weten het een leuk plan te vinden en plaatste de briefwisseling op
Facebook.
Het bericht op Facebook verspreidde zich en het idee kreeg al snel een vervolg.
Twee studenten natuurkunde zijn inmiddels bereid gevonden om bij de achtbaan ter plekke
uitleg te geven over zwaarte- en centrifugaal kracht.
Om het toegangsbedrag en de kosten van het vervoer te kunnen bekostigen, hebben de
kinderen inmiddels les gekregen in Crowdfunding en ‘publiciteit maken’.
Het totaalbedrag dat voor deze bijzondere excursie nodig is, is € 1873,50 (toegangsbedrag
voor 107 kinderen naar Duinrell – De Efteling is te duur - en drie bussen voor vervoer). De
kinderen krijgen t/m maandag 18 mei de tijd om dit bedrag bij elkaar te ‘crowdfunden’.
Alle bijdragen zijn natuurlijk van harte welkom!
Bijdragen kunnen gestort worden op rekeningnummer NL24RABO 0123.469.856 t.n.v.
Stichting Ouderraad Lorentzschool. Onder vermelding van: Sponsoring groep 7
Mocht het totaalbedrag niet gehaald worden, dan komt het opgehaalde geld volledig ten
goede aan ‘Voort in Kenya’. Deze stichting heeft ten doel het bieden van ontwikkelingshulp
aan lokale onderwijsprojecten in Kenia. De stichting bouwt scholen en verbetert de
veiligheid en hygiëne van de kinderen aldaar.
De Lorentzschool steunt dit goede doel al enige tijd.
Voor meer informatie over dit Crowdfundingproject kan contact opgenomen worden met
De Lorentzschool, Henk Lardee, henk.lardee@lorentzschool.nl
Marlijn Kok, marlijnkok@hotmail.com

Avondvierdaagse
Van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni 2015 doen er weer veel leerlingen en ouders mee met
de avondvierdaagse. Dit jaar hebben zich 194 wandelaars ingeschreven via de school.
Een nieuw record!
We willen alle Lorentzschool-wandelaars vragen om in het rood/wit te verschijnen.
Zo kunnen we elkaar goed herkennen en zijn we als school ook herkenbaar voor alle overige
wandelaars en omstanders.
Mocht je je nog willen inschrijven, dan kan dat digitaal via www.sportcity.nl/avondvierdaagse.

Het lijkt nog ver weg…
woensdag 24 juni

Kleuterpleinfeest!
Het thema dit jaar is: ridders en prinsessen.
Op deze dag is veel ouderhulp nodig, dus heeft u zin/tijd
schrijf deze datum dan alvast in uw agenda!

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 29 mei 2015.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6b) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

