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

Agenda - Agenda - Agenda
Roostervrij groepen 1 & 2
Vrijdag 10 juli
Groepen 3 t/m 7 vanaf 12.30 uur vrij
13 juli t/m 21 augustus

Zomervakantie

Vanaf 10 juli start de zomervakantie. Een heerlijke tijd om er lekker op uit te gaan.
Wij hebben de afgelopen maanden het komende schooljaar voorbereid en genoten van de
twee musicals van de groepen 8.
Aan het eind van het schooljaar is het gepast om alle mensen te bedanken die onze school met
raad en daar hebben bijgestaan. Ik wil graag de Ouderraad en alle commissies die hier onder
vallen bedanken voor hun inzet. Zonder jullie geen bibliotheek, geen sponsorloop, geen slotfeest,
geen begeleiding bij uitstapjes enz. enz.. Ik wil graag de medezeggenschapsraad bedanken voor
hun inzet om mee te denken bij het opstellen van beleid en het stellen van kritische vragen.
Ik wil graag alle leerkrachten bedanken voor hun inzet voor uw kind. Ik wil graag alle invallers
bedanken, dankzij hen konden groepen toch gewoon door blijven draaien.
Bij de ouderraad en de medezeggenschapsraad nemen we ook afscheid van mensen die zich lange
tijd hebben ingezet voor onze school. Voor hen een speciaal:
Dank jullie wel voor al die jaren inzet!
Bij het team nemen we afscheid van Jan van Seggelen, Hannie Voordouw en Veronique Hendriks.
Zij gaan van een welverdiend pensioen genieten.
En ik wil graag alle kinderen bedanken voor weer een machtig mooi jaar op de Lorentzschool!
Rust goed uit en een fijne vakantie!
Henk Lardée

Fruit in de klas
Na veel positieve reacties te hebben ontvangen dit schooljaar over fruit en rauwkost in de klas
bij de groepen 1 t/m 6 gaan we na de zomervakantie op gezonde voet verder! Aangezien er in de
groepen 1 t/m 6 met succes fruit en rauwkost wordt gegeten als tussendoortje, vragen wij nu aan
de ouders/verzorgers van de groepen 7 en 8 om na de zomervakantie in het nieuwe 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 alle kinderen van de Lorentzschool
fruit/rauwkost als gezond tussendoortje meenemen!

Nieuwe rubriek op de Lorentz-site: ouders gezocht!
Veel activiteiten buiten het les-programma worden op de Lorentzschool uitgevoerd of
ondersteund door actieve en enthousiaste ouders. Meestal worden zij uitgenodigd via een briefje
bij de klas of rechtstreeks door een leerkracht. Er zijn echter ook klas-overstijgende
activiteiten waarvoor ouders worden gezocht. Vaak gebeurt dat namens de Ouderraad
(vanuit OR commissies bijvoorbeeld), maar ook vanuit school en MR bestaat deze behoefte.
Alle openstaande ouder-vacatures zijn nu terug te vinden op de Lorentz-site, via de menu-optie
Ouders en dan Ouders gezocht (zie ook http://www.lorentzschool.nl/index.php?id=1231).
We houden het overzicht actueel; u bent van harte uitgenodigd af-en-toe eens een kijkje te
nemen en natuurlijk ook om te reageren!

Pleinfeest 2015
De zon scheen, buiten stond alles klaar.
Om 8.25 uur verschenen de eerste ridders, prinsessen en draken op school.
Iedereen zag er prachtig uit.
Om 9 uur zongen wij het openingslied en daarna kon het feest echt gaan beginnen.
Ruim 300 kleuters en 140 ouders begonnen enthousiast aan de spelletjes.
De kinderen (en de ouders en juffen) hadden een topochtend!
Muziekouders, klaarzetouders, knutselouders, spelletjesouders, opruimouders…
het was geweldig. Bedankt voor alle hulp!

Sponsorloop
Woensdag 10 juni liepen alle kinderen van de Lorentzschool voor de 2e maal voor Voort in Kenya.
Opgezweept door DJ Marc de Roo gingen de kleutergroepen als eerste van start. Daarna was het
de beurt aan groep 3 tot en met 8 om zoveel mogelijk stempels te verzamelen.
Leidsch Dagblad en Unity FM deden uitgebreid verslag van de prestaties voor het goede doel!
Tijdens het pleinfeest wordt de opbrengst bekend gemaakt!
Veel dank weer aan DJ Marc de Roo, ALV productions voor het beschikbaar stellen van het
geluid, De Hardloopwinkel voor de professionele START/FINISH en natuurlijk Scubacamp voor
het trakteren op overheerlijke ijsjes!
Natuurlijk ook dank aan alle ouders, juffen en meesters die hebben meegeholpen!
De Charitatieve Commissie

Nieuwe Groepsfoto’s
Maandag 6 juli komt de schoolfotograaf en zullen de groepsfoto's van de groepen 1 tot en met 7
nog een keer gemaakt worden in verband met het tegenvallende resultaat van de groepsfoto's dit
schooljaar. Ze zullen gratis worden verstrekt.

Handbal toernooi
De leerkrachten van groep 6 organiseren ieder jaar het handbal toernooi. Met uit iedere klas een
team, en een ouder als coach troffen we goed weer op woensdag 17 juni.
Alle groepen speelden prima, daarbij aangemoedigd door heel wat ouders langs de zijlijn.
De groepen 6A (eerste plaats)!!! en 6D (derde plaats)!, vielen in de prijzen, maar voor allemaal
was het een gezellige en sportieve middag.
meester Kees

Sportdagen

Vakanties, roostervrije dagen en studiedagen 2015-2016
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
Pasen
meivakantie
Pinksteren
zomervakantie

17 oktober 2015 t/m 25 oktober 2015
19 december 2015 t/m 3 januari 2016
20 februari 2016 t/m 28 februari 2016
25 maart 2016 t/m 28 maart 2016
23 april 2016 t/m 8 mei 2016
(Koningsdag 27 april)
16 mei
9 juli 2016 t/m 21 augustus 2016

Roostervrije dagen + 4 studiedagen:

Groep 1 - 2

Groep 3, 4, 5

Groep 6

Groep 7, 8

11 september
25 september
12 oktober
16 oktober
6 november
27 november
middag 4 december
14 december
18 december
22 januari
18 februari
19 februari
18 maart
1 april
*22 april
26 mei
27 mei
17 juni
8 juli

12 oktober
16 oktober
27 november
14 december
18 december
18 februari
19 februari
1 april
*22 april
26 mei
27 mei

12 oktober
16 oktober
14 december
18 december
18 februari
19 februari
*22 april
26 mei

12 oktober
14 december
18 februari
26 mei

* Indien koningsspelen op 22 april worden gehouden, valt de roostervrije dag op 15 april ipv 22 april.
Het aantal vrije dagen buiten de officiële vakanties:
Groepen 1 en 2
Groepen 3, 4, 5
Groepen 6
Groepen 7 en 8

18
11
8
4

Het rooster met het overzicht kunt u terugvinden op onze website.
https://www.google.com/calendar/embed?src=agenda.ouders@lorentzschool.nl&ctz=Europe/Amsterdam&gsessionid=d5g
EfNL7iyL70vFxjexGFw

De volgende nieuwsbrief verschijnt in het nieuwe schooljaar.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6c) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

