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

Agenda - Agenda - Agenda
Donderdag 18 februari

Studiedag, alle kinderen vrij

Vrijdag 19 februari

Roostervrij groepen 1 t/m 6

22 t/m 26 februari

Voorjaarsvakantie

Beste ouders/verzorgers en kinderen van de Lorentzschool,
Op 18 februari 2016 (studiedag) start het opnieuw bestraten van het trottoir voor de school.
De kinderen van de groepen 7 en 8 en de ouders die hen brengen zullen hier mogelijk op
19 februari 2016 (roostervrij groep 1-6) last van ondervinden. Doordat de aannemer twee dagen
eerder dan gepland kan gaan beginnen is hij naar verwachting 26 februari 2016 klaar met zijn
werkzaamheden, waardoor er naar verwachting op 29 februari 2016 geen overlast is.
met vriendelijke groet, Henk Lardée

Koningsspelen en Roostervrije Dag
In verband met de koningsspelen van vrijdag 22 april 2016
hebben de groepen 1 t/m 6 op vrijdag 15 april 2016 een roostervrije dag.
De overige roostervrije dagen en studiedagen kunt u vinden op de website.

Aanmelden broertjes en zusjes
Beste ouders/verzorgers,
vergeet u niet om ook uw (jongere) kinderen in te schrijven op de Lorentzschool?
We hebben wachtlijsten, in verband daarmee is het heel belangrijk om te weten hoeveel
broertjes en zusjes er naar school komen.
U kunt een inschrijfformulier ophalen bij de administratie of bij de conciërge.

Ot en Sien - project in groep 8
Traditioneel gaan de groepen 8 deze tijd van het jaar op GPS-puzzeltocht door de Leidse
binnenstad. Als afsluiting is er weer limonade en een oud-Hollands snoepje bij Vooraf en Toe,
bij Hadi en Claudine, ex-ouders van de Lorentzschool.

Theatergroep Garage TDI speelde: “Maarten Mus”
Op dinsdag 9 februari was theatergroep Garage TDI op de
Lorentzschool met de voorstelling: “Maarten Mus”
Alle kleuters waren uitgenodigd om naar de voorstelling
te komen kijken.

Een korte inhoud:

Maarten, een kleine mus, woont op een boerderij. Hij heeft zijn vader
verloren aan een havik. Om zijn moeder op te vrolijken gaat hij voor haar
een roze bloemblaadje plukken van de Victoria Amazonica. De mooiste
bloem van de wereld! Deze bloem bloeit maar één nachtje in de tien jaar en
dan ook nog heel ver weg in het bos. Niemand weet precies hoe je er
komt. Dappere Maarten gaat op ontdekkingstocht…

Kinderkunstcursus Lorentzschool
Docent: Beeldhouwer en kunsthistoricus Jeroen Spijker
De kinderkunstcursus die openstaat voor de groepen 4 t/m 8 gaat weer van start!
Wij gaan ons bekwamen in het (strip)tekenen, schilderen en boetseren tijdens deze cursus
van 10 lessen.
Je gaat hier beter leren tekenen, ook 3D, waardoor je uiteindelijk op een goede manier kunt
weergeven wat je voor ogen hebt.
Artistieke en technische ontwikkelingen gaan hier hand in hand.
Heb je zin om met andere enthousiaste kinderen mee te doen?,
Je ouders kunnen je aanmelden via www.jeroenspijker.nl, zie ook voorwaarden.
Wanneer: Start maandagmiddag 29 februari 2016
Tijd: 15.15 uur tot 16.45 uur
Kosten: € 130,- voor een cursus van 10 aaneensluitende lessen,
incl.: materialen en een glas limonade.

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 4 maart 2016.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6c) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

