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

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 25 september

Roostervrij groepen 1 & 2

Week van de leerplicht
Beste ouders / verzorgers,
Wij merken dat teveel kinderen te laat op school komen. Dit verstoort het begin van de lessen.
In de week van de leerplicht gaat wij extra controleren of kinderen op tijd op school zijn. De deuren
gaan om 8.30 uur open. Om 8.45 uur beginnen de lessen en moeten de kinderen in het klaslokaal
aanwezig zijn. Wij willen u vragen om ervoor zorg te dragen uw kind op tijd op school is.
De week van de leerplicht start op maandag 21 september 2015.

Sportdag groepen 1 & 2
Woensdag 23 september
organiseren wij, na groot succes van vorige jaren,
wederom voor alle kleuters een sportdag!
Om deze sportdag te laten slagen hebben wij op woensdag 23
september veel hulp nodig!
•
•

Ouders die een groepje kinderen willen begeleiden langs de sportactiviteiten.

Ouders die een sportactiviteitenpost willen runnen, u kunt zich hiervoor inschrijven op de
lijsten die hangen bij de prikborden van de klassen.
Als u zin/tijd heeft om ons te helpen, schrijf u dan zo spoedig mogelijk en graag

voor maandag 21 september!

( als u wilt komen helpen op de sportdag, liever geen jongere kinderen meenemen.)

Uw hulp is echt nodig!
De groepsleerkrachten.

Ouderraad Vergadering
Op maandag 28 september a.s.
vindt de eerste plenaire ouderraad bijeenkomst van dit schooljaar plaats. Dan wordt de werkwijze van
de OR toegelicht. Ook de MR en directie zijn aanwezig;
zij geven een korte toelichting over de samenwerking met de OR.

Aanvang: 20.00 uur in de school-aula.
Alle klassenouders zijn bij deze van harte uitgenodigd!
De Ouderraad is overigens nog op zoek naar een secretaris. Zie ook de rubriek Ouders Gezocht
op: http://www.lorentzschool.nl/index.php?id=1231

Minikoraal
Het minikoraal 2015 voor de groepen 7 is dit jaar op donderdag 1 oktober om 13.00 uur
op het plein aan de Garenmarkt. We vertrekken om plm. 12.15 uur van school.
Na afloop (rond 14.00 uur) lopen de kinderen met hun leerkracht mee terug naar school.
Het zou erg leuk zijn als de kinderen rood/wit gekleed zijn.

Hutspot
Zoals elk jaar zoeken we enkele ouders voor het klaarmaken van de
hutspot. We hebben hiervoor op school geen capaciteit. Wie wil
helpen, kan zich melden bij de eigen leerkracht.
De peen, uien, jus en worsten kunnen donderdag 1 oktober bij de
eigen leerkracht worden opgehaald.
U maakt de hutspot vervolgens thuis klaar en brengt deze warm op
school op vrijdag 2 oktober.
De tijd moet u even met de eigen leerkracht afspreken!
Wilt u ook een opscheplepel bijvoegen?

Bord, beker, bestek
Wilt u uw kind op dinsdag 29, woensdag 30 september of donderdag 1 oktober meegeven:
bord, beker en bestek. Dit alles in een plastic tas. Graag alles goed merken,
zowel de naam van uw kind als de groep.

Kinderkunstcursus
Start maandag 21 september 2015
Tijd:15.15 uur tot 16.45 uur
Kosten: € 130,-- voor 12 lessen incl. materialen
Aanmelden: via www.jeroenspijker.nl, zie kopje cursussen en blauwe tekst: aanmelden.
Er is nog ruimte!

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 2 oktober 2015.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6c) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

