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De Nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en is een informatiebulletin van school aan ouders .
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Roostervrij groep 1/2

Plastic doppen sparen voor het KNGF
Hoi, ik ben Luka uit 8D en ik wil jullie, ook namens juf Paula, graag om hulp vragen om
KNGF te helpen.
KNGF is een goed doel dat honden opleidt die blinden en slechtzienden helpt zodat ze
veilig over straat kunnen. Al meer dan een jaar spaar ik plastic doppen voor het KNGF.
Voor deze plastic doppen krijgt KNGF geld waarmee ze de opleiding van honden kunnen
betalen.
Nu wil ik graag jullie hulp inroepen om ook plastic doppen te gaan sparen en op school af
te leveren. Je kunt de plastic doppen in de aula onder de grote paal met allemaal posters
in de grote ton droppen. Dit mogen alle plastic doppen zijn dus ook van bijvoorbeeld
wasmiddelflessen.
Hoe meer mensen er sparen hoe meer honden kunnen worden getraind! We hebben
alleen plastic doppen nodig, dus geen geld.
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp,
Juf Paula, Luka en alle honden van KNGF

Sponsor gezocht!
Charitatieve Commissie zoekt sponsors voor de Glühwein avond
Ook dit jaar zal de Charitatieve Commissie samen met de ouders en leerlingen van de
Lorentzschool geld ophalen voor het goede doel. Vanaf dit schooljaar is dat voor de Tika
Foundation dat onderwijs biedt aan straatkinderen in Nepal. We zijn alweer in de
voorbereidingen van de jaarlijkse Glühwein-avond die plaats zal vinden op woensdag 21
december. We willen natuurlijk zoveel mogelijk van de inkomsten uit deze avond aan de
Tika Foundation kunnen geven en zoeken daarom sponsors. Welke bedrijven willen ons
helpen met: erwtensoep, broodjes, worsten en drank? Al deze zaken zijn van harte
welkom. Tijdens de avond en op de website van de Tika Foundation zullen we uw bijdrage
als tegenprestatie natuurlijk vermelden.
Werkt u bij een bedrijf dat kan helpen, bent u een kok en een ster in erwtensoep
maken, bent u bakker en bakt u graag wat extra broodjes? meld u voor 14 november aan
bij Jos Giezeman op giezemanjos@gmail.com!

Kabouterpad

Wat een drukte in het park!
De kleuters liepen het “kabouterpad”
Een wandeling met opdrachtjes en spelletjes.
Natuurlijk zochten zij ook naar paddenstoelen en kabouters.
Vol enthousiaste verhalen en met rode wangen kwamen zij weer terug in de
klas. Het was een geweldig uitstapje.
Alle ouders die met de kinderen hebben mee gewandeld……
Bedankt!

Sinterklaas
Het Sinterklaasjournaal begint volgende week op televisie, de spanning stijgt……
zaterdag 12 november komt Sinterklaas weer aan in Nederland.
Een gezellige, spannende tijd voor de kleuters.
De voorbereidingen voor een geweldig feest zijn in volle gang.
Maandag 14 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 donderdag 3 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 14 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 22 november zetten de groepen 3 t/m 8 hun schoen. We hopen dat we er op
woensdag 23 november wat in zullen vinden. Je kunt vanaf maandag 21 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 23 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
Maandag 5 december vieren alle groepen het sinterklaasfeest. Ook dan mogen degenen
die dat willen verkleed op school komen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 18 november.
Kopij naar: minousche.hoogendijk@lorentzschool.nl
en sharon.groeneveld@lorentzschool.nl

