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

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 27 november

Roostervrij groepen 1 t/m 5

Beste ouders / verzorgers,
De Lorentzschool kwam twee maal zeer positief in het nieuws.
In het Leidsch Dagblad van 31 oktober jl. verscheen er een artikel over een interactieve
zandtafel die veel kinderen al hebben kunnen bewonderen in het theater.
Deze tafel is ontwikkeld door Urban van Gellecum, een ouder van onze school, in samenwerking
met ondergetekende. Voor het artikel verwijs ik graag naar onze website.
Leerlingen van groep 8 haalden zelfs de landelijke pers door met een prachtig idee te komen voor
het JOGG project. JOGG staat voor jongeren op gezond gewicht. Met step for colour, een
stappenteller die iedere 12000 stappen van kleur verandert haalden Georgina en Fleur van groep
8c de eerste prijs. Ook dit artikel staat natuurlijk op onze website met een linkje naar de
uitzending van het Jeugdjournaal van vrijdag 30 oktober.
Ik wil Fleur, Georgina en Urban ontzettend bedanken voor hun bijdrage aan onze school.
met vriendelijke groet,
Henk Lardée

I.v.m. de veiligheid:

niet fietsen op het plein en de stoep.
Rapportgesprekken
De data van de rapportgesprekken zijn:

Donderdag 26 november
Maandag 30 november
en/of
Dinsdag 1 december
De intekenlijsten zullen vanaf maandag 16 november bij het klaslokaal worden opgehangen.

Oortjes voor iedere leerling!
Wist u dat wij op school al vier laptopkarren hebben? Met chromebooks erin.
En dat deze steeds van klas naar klas gaan? U kunt zich wel voorstellen dat de leerlingen daar
heel enthousiast mee aan de slag gaan!
Maar er is één grote frustratie: de hoofdtelefoons gaan steeds kapot… en die hebben ze wel
nodig, bijvoorbeeld om te oefenen met de rekensoftware.
Graag willen we iedereen enthousiast houden en daarom verstrekken we binnenkort als school
eenmalig voor iedere leerling vanaf groep 3 een setje oortjes die de leerlingen netjes (op school)
kunnen bewaren in een bijpassend tasje met het logo van de Lorentzschool erop.
Handig en ook nog eens hygiënisch.
We verwachten dat iedereen hier erg zuinig op zal zijn, zeker omdat ze zelf voor een nieuwe
moeten zorgen, mocht hij kapot gaan.
De school zal een voorraad(je) aanleggen, waarbij de leerlingen voor de prijs van 1 euro een
nieuwe kunnen aanschaffen, maar zelf oortjes van huis meenemen mag ook, zolang ze maar in het
opbergtasje passen.
Hendrik Teerink,
ICT-coördinator

Sinterklaas
Het Sinterklaasjournaal is weer begonnen op de televisie, de spanning stijgt……
zaterdag komt Sinterklaas weer aan in Nederland.
Een gezellige, spannende tijd voor de kleuters.
De voorbereidingen voor een geweldig feest zijn in volle gang.

Maandag 16 november

is een werkavond gepland om de gangen, gymzalen en klassen in Sinterklaassfeer te brengen.
Hebt u zin/tijd om te komen helpen? Bij de klassen hangen de intekenlijsten.
De Sint en zijn pieten zullen het weer erg druk krijgen, maar Sint heeft ons verteld dat hij en
zijn pieten ook dit jaar weer op bezoek komen.
De kleuters hebben maandag 9 november al een brief gekregen met
alle kleuteractiviteiten rond 5 december.
Sint heeft nog een paar afspraken met ons gemaakt. Deze zijn:

Lootjes trekken
De Sint heeft gevraagd of de kinderen van groep 5 tot en met 8 mee willen helpen met pakjes
maken. De kinderen trekken maandag 16 november lootjes in de groepen.
De cadeautjes mogen € 5,- kosten met een uitloop naar € 6,-. De cadeautjes moeten verpakt
worden in een mooie surprise en voorzien zijn van een aardig gedicht.

Schoen zetten
Dinsdag 24 november zetten de groepen 3 t/m 8 hun schoen. We hopen dat we er op woensdag
25 november wat in zullen vinden. Je kunt vanaf maandag 23 november je schoen meenemen naar
school. Maar er zijn ook groepen, die het leuk vinden om een schoentje te knutselen. Kijk op de
schoenposter, die bij de klassendeur hangt, of je een schoen
mee moet nemen of niet.

Pietenfeest
Woensdag 25 november komen er pieten op bezoek in de groepen 1 t/m 5.
En als de pieten nog wat tijd hebben komen ze ook in de andere groepen. Misschien vind je het
leuk om op het pietenfeest ook verkleed te komen als piet.
Dat mag natuurlijk altijd.

Sinterklaasfeest op school
Vrijdag 4 december vieren alle groepen het sinterklaasfeest. Ook dan mogen degenen
die dat willen verkleed op school komen.

Uitnodiging voor Glühwein avond
Op woensdag 16 december hebben de kinderen kerstdiner op school. Voor de ouders organiseert
de Charitatieve Commissie tijdens dit diner een "kerstige" Glühwein borrel op het schoolplein.
Naast Glühwein is er ook erwtensoep en zijn er lekkere broodjes. Alle opbrengsten van de avond
gaan naar het goede doel van de Lorentzschool Voort in Kenya, die in Kenia een school bouwt.
Hierover in de volgende nieuwsbrief meer.

We zoeken nog ouders die deze avond willen helpen met de verkoop en opruimen.
Als je zin hebt om mee te helpen, meld je aan bij Dennis Ouwehand via
dennisouwehand@gmail.com.
We rekenen op 16 december op een vol plein met een gezellige borrel!
De Charitatieve Commissie.

Surprise maken
BSO 't Kasteel Trigon opent op woensdag 18 november 2015 vanaf 14.00 uur haar poorten voor
vriendjes en vriendinnetjes om hun surprise te komen maken. Op ’t Kasteel Trigon is allerhande
knutselmateriaal aanwezig, van papier en lijm, hout en spijkers, stof en vilt tot nog veel meer
materialen en creatieve begeleiding.
De kinderen die het gezellig vinden om samen aan hun surprise te werken of wel wat hulp kunnen
gebruiken, zijn welkom om dat op ’t Kasteel Trigon te komen doen.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden!
Wanneer de surprise in één middag niet af is, dan is er gelegenheid om
woensdag 25 november de surprise af te komen maken.
Zorg dat je alvast een goed idee hebt, dan kun je gelijk aan de slag !
Aanmelden van jouw kind of zijn vriendjes en vriendinnetjes kan via sint@tkasteel.nl
BSO ’t Kasteel Trigon is gevestigd op de Cronesteinkade 19
in het gebouw van de Korfbalvereniging.

Verkeersproef
Op woensdag 7 oktober 2015 is de verkeersproef met een paaltje in de Oppenheimstraat
gestart. We hebben afgesproken ook deze proef te gaan evalueren. Met deze brief informeer ik
u hierover.
Waarom ook alweer een proef met een paaltje?
De verkeerssituatie en rijrichting rond de Lorentzschool zijn tijdens de verkeersproef van 2014
aangepakt. Rond de Josephschool en de Oppenheimstraat zijn toen geen verdere maatregelen
genomen. Maar de betrokken partijen ervoeren nog steeds een rommelig verkeersbeeld, vooral in
de ochtendspits.
In overleg met de Josephschool, een werkgroep van bewoners, politie en andere instanties is
gekozen om een nieuwe verkeersproef te starten, waarbij de Oppenheimstraat bij de Van
Vollenhovenkade in de ochtendspits met een paaltje wordt afgesloten.
Daarnaast is éénrichtingsverkeer op het laatste deel van de Van Vollenhovenkade (tussen
Moddermanstraat en Meijerskade) geïntroduceerd. Een kaartje van de gewijzigde
verkeerscirculatie treft u aan op de achterzijde van deze brief.
Evaluatie
Voor het evalueren van deze nieuwe verkeersproef zijn we benieuwd naar uw ervaringen. Daarom
hebben wij een digitale enquête opgesteld. In deze enquête vragen we uw mening over zaken die
met de verkeersveiligheid te maken hebben. De enquête is te vinden op de gemeentelijke
website: www.leiden.nl/oppenheimstraat. U kunt hier klikken op een link onder het kopje
‘evaluatie’. De enquête is beschikbaar tot en met zondag 29 november
Resultaten
De uitkomsten van de enquête zijn te zijner tijd via de website in te zien. Op basis van de
resultaten trekken we voorlopige conclusies die we met de wijkvereniging bespreken. Op basis
daarvan bepalen we gezamenlijk of de proef voldoende geslaagd is om de situatie zo te houden,
of dat wijzigingen noodzakelijk zijn, of zelfs dat een terugkeer naar de oude situatie gewenst is.
Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.leiden.nl/oppenheimstraat. Heeft u een vraag neem dan contact
op met team Verkeer via telefoonnummer 14 071 of mail naar verkeer@leiden.nl.
We willen u bij voorbaat danken voor uw deelname.
Met vriendelijke groet,
Marius van Putten
Verkeerskundig adviseur/ontwerper
Team Ontwerp en Mobiliteit

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 27 november 2015.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6c) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

Cursus Positief opvoeden
Voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar die meer begeleiding willen bij opvoedproblemen
biedt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de cursus ‘Positief opvoeden’. Deze start op
dinsdag 24 november 2015 in Katwijk, Leiden en Alphen a/d Rijn.
Is het opvoeden soms lastig? Zou je willen dat je kind zich wat beter aan de regels houdt? Wil je
opvoeden zonder steeds ‘nee’ te moeten zeggen? Of ervaar je de opvoeding soms als te zwaar?
Kom dan naar de cursus “Positief opvoeden’.
Tijdens ‘Positief Opvoeden’ leer je waardoor
gedragsproblemen van kinderen ontstaan. Je leert hoe je
het gewenst gedrag bij jouw kind kan stimuleren, hoe om
te gaan met ongewenst gedrag en voorkomen dat
situaties uit de hand lopen. Hierbij wordt de methode
‘Triple P’ gebruikt (Positief Pedagogisch Programma),
die al jarenlang haar effectiviteit bewijst en vele families
heeft geholpen. Door kinderen op een positieve manier
te ondersteunen en tegelijk goed voor jezelf te zorgen
kun je kinderen stimuleren in hun ontwikkeling en de
sfeer thuis verbeteren.
De cursus is bedoeld zowel voor ouders die problemen willen voorkomen als ouders van kinderen met
emotionele en/of gedragsproblemen. De cursus duurt acht weken en bestaat uit vijf
groepsbijeenkomsten van 2 uur en drie telefonische contacten met de trainer.
Datum en locatie
Datum:
start 24 november 2015
Tijd:
19.30-21.30 uur
Locatie: Katwijk, Leiden, Alphen a/d Rijn
Kosten:
€ 25,- per persoon
Wil je meer informatie of wil je je aanmelden ga naar www.cjgcursus.nl!

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus

