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

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 10 juni

Studiedag, alle kinderen vrij

Vrijdag 17 juni

Roostervrij groepen 1 & 2

Vrijdag 1 juli

Slotfeest

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.

Eenrichtingverkeer
Verzoek om op de Van Vollenhovenkade, ter hoogte
van de Jozefschool, niet meer tegen de richting in te rijden met de auto.

De bijenstal
Beste ouders,
Groep 5b is vandaag naar Cronesteyn geweest.
We gingen toen naar de bijenstal.
Eerst kregen we les over de bij.
Toen gingen we zelf naar de bijen korven.
Daar hebben we de koningin gezien en een dar (een mannetjes bij) uit een ei zien komen toen we
de raten er uit gingen halen.
Daarna maakten we een wandeling om te kijken of er bijen op de bloemen zaten.
We zagen bijen, hommels en wespen en een pad.
En die pad noemen we Wouter.
Op het einde kregen een paar kinderen een stukje honingraat mee.
Soms zaten daar larven in.
Toen liepen we weer naar school en de dag in Cronesteyn was afgelopen.
Einde!

Een bijzondere ontdekking
We kwamen terug van de bijenkasten.
Luuk zei dat er ijsvogelnesten in de buurt waren.
Luuk mocht voorop. We liepen door het hoge gras.
We moesten allemaal stil zijn, ook als je dit verhaal leest,
misschien zie je de ijsvogel dan wel.
We slopen weer nar het gewone pad.
We gingen naar links en nog eens naar links.
Daar was een drassig veldje.
Iedereen keek zijn ogen uit.
Daar zat…geen ijsvogel!
Helaas daar zat hij niet. Iedereen was teleurgesteld.
Fenna hat gezegd dat er een witte vogel in de boom zat
iedereen dacht dat het een meeuw was.
Toen vloog hij weg. Fenna, Luuk en Thom zagen hem.
Hij had een snavel in de vorm van een lepel ra ra wat was het een lepelaar!!!
Ongelofelijk iedereen wou hem zien, maar hij was al weg gevlogen.
Toch was het weer een bijzondere ontdekking!!!
Door Luuk Gravemeijer en Thom Funnekotter

Plastic Soup
De Lorentzschool is met de groepen 7 naar het strand geweest. We gingen daar strand jutten.
Wij kregen eerst van Merijn Tinga, de plastic soup surfer, zijn plastic verhaal te horen.
Hij maakte een board van plastic en kitesurfte daarmee van Lowestoft tot Scheveningen.
Wij zijn daarna met zijn allen naar het strand geweest en hebben veel plastic verzameld.
Wij konden onze ogen niet geloven hoeveel dat was. Wij vonden veel bizarre plastic delen, zoals
netten, flessen, tassen en kleine touwtjes gewikkeld in zeewier. Na afloop verzamelden wij al ons
plastic, pas toen zagen wij hoeveel plastic het echt was. Als beloning kregen wij een ijsje naar
keuze. Het was super mooi weer en we hebben geleerd dat je plastic moet hergebruiken.
Door Kiki Noè en Lexi Herman uit groep 7A

Buitenspeeldag 2016
De Wijkvereniging organiseert samen met en op initiatief van ’t Kasteel binnenkort een heel leuk
wijkevenement voor alle kinderen: de Buitenspeeldag 2016!
Op 8 juni worden op de hoek van de
Roodenburgerstraat en de Meij van Streefkerkstraat van 14.00-16.00 de straten afgezet en
kunnen kinderen allerlei superleuke spelletjes doen, zoals stoeptekenen, voetballen, skelteren en
nog veel meer. Toegang is gratis en het is voor alle kinderen.

Thema Autismecafé: Autisme en sexualiteit
Autisme en sexualiteit
Alle kinderen krijgen vroeger of later in hun ontwikkeling seksuele gevoelens.
Dat is voor kinderen met autisme niet anders. Hoe ga je als ouders hiermee om? Hoe verloopt de
seksuele ontwikkeling bij kinderen met autisme? Hoe ga je met je kind in gesprek over seks?
Hoe kun je je kind helpen gevoelens bij zich zelf en anderen te herkennen? En hoe leert je kind
grenzen aan te geven? Vaak hebben ouders veel vragen.
Hoe kun je met een kind met autisme in gesprek over sexualiteit en alles wat daarbij hoort?
Hierover gaat Greet Meesters in gesprek met Paul Gerrits, therapeut bij Centrum Autisme
Ook medewerkers van NVA en MEE zijn aanwezig. Bezoekers krijgen ruim de gelegenheid om
ervaringen te delen en vragen te stellen.
Datum

Donderdag 9 juni 2016

Programma
19.30 uur
20.00 uur
20.45 uur
21.15 uur
22.00 uur
22.30 uur

Ontvangst
Interview met Paul Gerrits
Pauze
Vervolg interview
Napraten
Einde avond

Locatie “Het Gebouw”, adres: Arubapad 2, 2315 VA Leiden.
(Vanaf Leiden Centraal Station bereikbaar met bus 6 (richting Leiderdorp Leyhof,
ca. 10 minuten) of 56 (richting Leimuiden, ca. 8 minuten). U stapt uit bij halte ‘Surinamestraat’.
Daarna is het nog 2 min. lopen naar Arubapad 2.
De Autismecafé-vrijwilligers zijn allen ervaringsdeskundig en/of hebben kinderen met autisme
Meer informatie over St Ovaal en de regionale Autismecafés vindt u op www.autismecafe.nl

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

