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

Agenda - Agenda - Agenda
25 april t/m 6 mei

Meivakantie

Maandag 16 mei

2e Pinksterdag

Woensdag 18 mei

Sponsorloop

Sponsorloop 2016
Op woensdag 18 mei rennen de kinderen
van de Lorentzschool weer veel geld bij elkaar voor ons goede doel Voort in Kenya.
De kleutergroepen starten om 09.00 uur en de groepen 3 t/m 8 om 10.00 uur.
Komt u de kinderen aanmoedigen?
De start en finish is op het pleintje van De Laat de Kanterstraat.
Op de website van de school vindt u meer informatie over dit goede doel.

Hulpouders gezocht!!
Kunt u in de ochtend helpen bij de organisatie of het stempelen?
Laat het ons even weten: dennisouwehand@hotmail.com

Creatieve Middagen groepen 3 & 4
Vanaf vrijdag 13 mei is het weer zover. We starten met de creatieve middagen!
Er wordt dan geknutseld in de groepen 3 en 4 .
De leerlingen gaan hard aan de slag met het maken van bijv. een knikkerbaan, maskers, patchwork
kussentjes etc. Leerlingen van de groepen 7 helpen ons daarbij.
De data zijn: vrijdag 13 mei, vrijdag 20 mei en vrijdag 3 juni.
Vrijdag 3 juni is er vanaf 15.00 uur kijkmiddag.
Dan zijn alle ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes, broers en zussen welkom om de resultaten te
komen bekijken!
Vriendelijke groet van de groepen 3 en 4

Bestuursrecht jurist gezocht !
De medezeggenschapsraad is op zoek naar een jurist die kan adviseren op het terrein van
bouwrecht en ruimtelijke-ordeningsrecht. Het zou geweldig zijn als één of meerdere ouders met
ervaring op dit terrein een aantal keer met de MR zouden willen meedenken. Aanmelden kan
via mr@lorentzschool.nl of even bellen via 06-52084791 (Sjoerd Douma).

Kleuterpleinfeest
Het lijkt nog ver weg maar…
woensdag 22 juni staat het kleuterpleinfeest gepland.
Het thema: de zee!
Op deze dag is er veel ouderhulp nodig!
Dus heeft u zin om te helpen, noteer deze datum in uw agenda.

Maak jij dit jaar het slotfeest nog leuker?!
We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden ons te helpen met schminken,
neptatoeages plakken en harenvlechten.
Vind je het leuk om ons 1 à 2 uurtjes te helpen op 1 juli 2016 tussen 16.00 en 19.00 uur.
Stuur dan een mail naar: m.patiwael@hetnet.nl.

Workshops tijdens week van de aandacht
(30 mei – 3 juni)
Wie wil tijdens de week van de aandacht workshops in de klas geven?
Bijvoorbeeld kindermassage, yoga, acrogym, samenwerkingsspelletjes, drama, kinderrechten,
mindfulness en nog veel meer….
Mail naar adjunct directeur Helen Berendsen: helen.berendsen@lorentzschool.nl.
Belangrijke gegevens zijn: hoe lang de workshop duurt, op welke dag(-en) u kan, welke tijden en
in welke groep(-en) u dat zou willen doen.
Graag uiterlijk vrijdag 20 mei 2016 mailen naar Helen, bij voorbaat dank.
We gaan er weer een leuke week van maken!

‘Van plastic soep tot pieppiepklein zeediertje’ :
waterproject groepen 5
Geblindeerde lokalen in de groep 5 gang tegen binnenglurende ouders, de afgelopen week.
En achter die blauw beplakte of geschilderde glazen deuren werd hard gewerkt, ontstonden
fantasiewezens: walvissen met de eigenschap ‘denkt aan een ander’, een zeeslak met een heuse
geboortedatum. Werden proeven gedaan : wat drijft, wat zinkt? Speurden kinderen naar
informatie: wat is de plastic soep in de oceaan en kunnen katten echt niet zwemmen of zijn ze
gewoon te lui?
Woensdagavond mochten ouders, broertjes en zusjes ein-de-lijk komen kijken. Ze rolden zowat
naar binnen, voortgestuwd door hun enthousiaste kinderen. Konden informatiebladen bekijken,
proefjes doen, zelf een verhaal schrijven over een pieppiepklein zeediertje, proberen als duiker
een gevaarlijke haai voor te blijven in een door kinderen gemaakt computerspelletje.
Het was een succes! Waaruit dat bleek? Dat ouders én kinderen door de juffen en meesters naar
buiten moesten worden geduwd toen de tijd om was. Poppetje gezien, kastje dicht!

Het centrum voor Gezinsstudies van de
Universiteit Leiden is op zoek naar gezinnen!
Het onderzoek ‘Anderen door de ogen van kinderen’ is gestart om inzicht te krijgen in de manier
waarop Nederlandse kinderen andere mensen indelen en beoordelen. Wij zijn op zoek naar blanke
gezinnen van Nederlandse afkomst met een kind van 6 tot 8 jaar oud. In vervolgonderzoek
zullen ook andere gezinnen gevraagd worden. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst en een
eenmalig huisbezoek bij u thuis van ongeveer 1 uur. Past u in het profiel en heeft u interesse in
deelname? Meer informatie kunt u vinden op de website:
https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe2/form/SV_emT89zMKQVuXdhH of via Facebook:
Anderen door de ogen van kinderen.

Lorentzschakers naar NK
Voor het eerst in de schaakhistorie van de Lorentz is
het een team gelukt om door te dringen tot het NK
schaken. Dit dankzij het kampioenschap van Leiden en
een tweede plaats op de regionale schoolschaak finale
(zie foto). Meer dan uitstekend gedaan dus!!
We wensen Jaden, Kuba, Timo, Ramiro en Haruki veel
succes toe in Nijmegen waar zij
op 28 mei en 4 juni de Lorentzschool zullen
vertegenwoordigen.
meester Kees

Gezocht: basgitarist en zanger(es)
Naast de waanzinnig mooie Lorentz Monkeys schoolband werken we aan de oprichting van een
tweede band bestaande uit Lorentzschoolkinderen.
We zijn op zoek naar versterking en zoeken een basgitarist(e) en een zanger(es).
Heb je een aantal jaren (bas-)leservaring of kun je goed zingen,
dan kun je je voor een auditie aanmelden bij bandcoach Jeroen: j.dewilde@gmx.net

Beste ouders,
Ook dit jaar kijken we uit naar een als vanouds feestelijke en gezellige Koningsdag op ons
Oranjeplein in de Professoren- & Burgemeesterswijk! We hopen natuurlijk weer op een geslaagd
feest. Een feest dat alleen maar tot stand kan komen met de hulp van onze oranjevrijwilligers!
Vorige jaren vormden de oranjevrijwilligers samen een top team,
en dat willen we dit jaar weer voor elkaar krijgen.
Wilt u dit jaar (weer) mee doen als oranjevrijwilliger?
We horen graag of we woensdag 27 april op uw hulp kunnen rekenen!
Heeft u een voorkeur voor een onderdeel (op-en afbouw, kassa ±1,5 uur, spelletjes ±1,5 uur), laat
het ons dan weten. We proberen zoveel mogelijk met alle wensen rekening te houden.
Heeft u een oudere zoon of dochter (middelbare school) die graag wil helpen of
vindt u het gezellig om samen met buurman/vrouw, vrienden, vader/moeder te helpen
dan horen wij het graag.
Kunt u niet op de dag zelf maar wilt u ons de avond ervoor en de ochtend erna helpen met op- en
afbouw laat het ons weten!
Uw hulp is zeer welkom.
Precieze tijden, programma en thema van de dag volgen natuurlijk nog.
U kunt het ons laten weten door een mail te sturen naar koningsdagindewijk@gmail.com.
Mocht u nog vragen hebben, spreek ons gerust aan op het schoolplein.

TOT ZIENS,
Jocelijn van Wijk en Angela Poort
moeder Anne 8A & moeder Emma 7D en Daniël 5B
(koningsdagindewijk@gmail.com)

Speeltuin de Speelschans zoekt hulp bij activiteiten
(bijv. winkeltje en webmaster)
We zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen bij de verschillende activiteiten
die we organiseren. Bijvoorbeeld:
•

koffieschenken bij het Paasfeest.

•

helpen met het zomerfeest in augustus.

•

brieven rondbrengen.

•

bemensen winkeltje in de weekenden.

Alle hulp stellen we op prijs. En een keertje helpen verplicht u tot niets. Verder zoeken we nog
een webmaster die onze website www.despeelschans.nl wil opfrissen en bijhouden.
Mocht u belangstelling hebben, stuur dan een mail naar info@despeelschans.nl
of neem contact op met Eelco Baks (tel. nr. 06-10239419).
Wij wensen iedereen een mooi speelseizoen toe!

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 20 mei 2016.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6c) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

