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

Slotfeest
Vrijdag 1 juli vieren we weer het gezellige Slotfeest
van 16:00 uur tot 19:30 uur.
Er zijn luchtkussens en glijbanen, de oergezellige kindervrijmarkt (s.v.p. geen etenswaren
verkopen) en natuurlijk zijn er optredens van leerlingen te zien en te horen. Nieuw dit jaar is de
ballonnenclown en uw kind kan ook geschminkt worden of een mooie plaktattoo uitzoeken.
Om er voor te zorgen dat alles goed en veilig verloopt, willen wij u er op wijzen dat wij ons
houden aan de veiligheidsafspraken. Dit vragen wij ook met nadruk aan u.
De inschrijflijsten voor de optredens hangen op verschillende plekken in de school.
Let op: de lijsten worden na 24 juni weggehaald.
De opbrengst van de sponsorloop zal die middag ook bekend gemaakt worden.
Er is uiteraard ook weer van alles te eten en te drinken.
Probeer de nieuwe aardappelspiesjes eens! U betaalt al dat heerlijks met de inmiddels
overbekende Lorentzmunten (10 munten voor € 5,-).
Tijdens het slotfeest kunt u gebruik maken van de wc’s bij de gymzaal,
deze zijn te bereiken via de zij-ingang. De hoofdingang is deze middag afgesloten voor algemeen
gebruik (ook om 15:00 uur). We hopen er met elkaar een gezellig feest van te maken.

Agenda - Agenda - Agenda
Vrijdag 17 juni

Roostervrij groepen 1 & 2

Vrijdag 1 juli

Slotfeest

Vrijdag 8 juli

Roostervrij groepen 1 & 2

Kleuterpleinfeest: de Zee
op woensdag 22 juni
Op de werkavond is hard gewerkt door de ouders.
Alles wat gemaakt moest worden, is gemaakt!
Prachtige attributen voor het feest.
Heel veel ouders komen ons helpen op het feest! Geweldig!
Om 7.30 uur gaan wij alles buiten klaarzetten en daar kunnen wij nog wat hulp gebruiken.
Als u ons wilt helpen, geef het even door aan de meester of juf.

Handbaltoernooi groepen 6
Met iedere groep een team werd afgelopen woensdag de strijd aangegaan met elkaar en de
andere deelnemende scholen. Met mooi weer, de coaches op scherp, en veel publiek, werd het een
heel gezellig toernooi voor allemaal. Het team uit 6D was wel uitermate goed in vorm, en won
uiteindelijk het toernooi....... gefeliciteerd !
meester Kees

Creatieve Middagen
Ik ging maskers maken van papier mache.
Ik vond het heel leuk om de maskers met lijm te maken.
(Bent 4a)
Ik heb een aquarium gemaakt.
Ik vond het vooral heel leuk om het zeewier te knutselen.
(Puk 4a)
Ik heb koekjes gebakken tijdens de creamiddag.
De laatste keer gingen we koekjes versieren.
Wij hebben hamburgers van onze koekjes gemaakt.
Ze waren erg lekker.
(Fabian, Sonia en Jelle 4a)
Ik vond het naaien van het kussentje heel leuk.
Ik wil dit de volgende keer weer doen.
Super leuk!
(Sophie en Nikita 4a)
Wij hebben gewerkt met de bee-bots.
Dit zijn mini robotjes die je kleine opdrachten moet geven.
Ik heb er super veel van geleerd.
(Daan H. 4a)
Ik vond het heel leuk om Afrikaanse maskers te maken.
Ik had een snor op mijn masker gemaakt. Dat vond ik erg grappig.
(Caster 4a)
Ik vond het maken van een tas heel erg
leuk.
Ik ben blij dat ik dit heb gekozen.
Ik ga deze tas echt gebruiken.
(Romy 4a)

NK schaken
Als afsluiter na de vorige toernooien is de Lorentzschool op het NK
schaken te Nijmegen tweede van Nederland geworden !!
Een meer dan prachtig resultaat van de Lorentz schakers onder leiding
van coach Erik Teichert. De felicitaties gaan naar Timo, Kuba, Ramiro,
Jaden en Haruki , grootmeesters van de Lorentz !
meester Kees

Week van de Aandacht

Rots en Water Training
Op donderdag 2 Juni midden in de week van de aandacht gingen de kinderen van groep 6d voor
het eerst naar een rots en water training.
Ze hebben geleerd hoe je sterk in je schoenen kan staan en je grenzen aan te geven met stop
hou op, in de gymzaal van de Lorentzschool in Leiden.
Hoe zeg je stop hou op?
Zeg STOP HOU OP! en steek je hand uit naar de pester/plager en
steek je hand uit op borsthoogte.
Dit moet je niet !!! doen
Verlegen STOP zeggen je moet altijd sterk in je schoenen staan.
Je moet altijd op borsthoogte STOP! zeggen anders kunnen er klappen vallen
Onthoud: NOOIT met geweld een ruzie oplossen!!!!!!!!
Hoe moet je sterk in je schoenen staan?
1. Wees niet onzeker over jezelf je bent goed hoe je bent
2. wees niet bang als de pester ziet dat je bang bent of als je het niet leuk vindt wat hij
en/zij zegt/doet gaat hij/zij juist door
3. Gebruik STOP LOOP PRAAT

MET DANK AAN: Charles Serviss die de geweldige les in Rots & Water heeft gegeven
Door: Medea van Dueren , Madée Haverschmidt, Mare Wolkers & Noor Idema

Speeltuin de Speelschans zoekt vrijwilligers!
De speeltuin ligt in de Burgemeester/Professorenwijk aan de Van Vollenhovenkade 22 in Leiden
en is openbaar. We zijn met name op zoek naar iemand die af en toe in het weekend een paar uur
in het winkeltje wil staan om ijs en snoep aan de kinderen te verkopen.
Verder kunnen we hulp bij jaarlijkse activiteiten gebruiken, bijvoorbeeld koffieschenken bij het
Paasfeest, helpen met het zomerfeest in augustus en brieven rondbrengen.
Ook zoeken we nog een webmaster die de website wil vernieuwen en bijhouden.
Alle hulp stellen we op prijs. En een keertje helpen verplicht tot niets.
Mocht je iemand weten die belangstelling heeft, stuur dan een mail
naar info@despeelschans.nl of neem met mij contact op (06-10190169).
Hartelijke groet, Annemieke Stoop, voorzitter speeltuin De Speelschans

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 1 juli 2016.
Kopij inleveren bij: Caroline Otto (groep 6c) Van Vollenhovenkade 17,
of per e-mail: caroline.otto@lorentzschool.nl

