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

Agenda - Agenda - Agenda
donderdag 24, maandag
28 en dinsdag 29
november
vrijdag 9 december

adviesgesprekken groepen 8

roostervrij groepen 1/2

Open podium voor muzikanten!
Na het succes van vorige jaren organiseert de
Muziekcommissie ook dit schooljaar op
donderdag 23 maart 2017 weer een Open
Podium voor jonge muzikanten!
We willen een mooi en gevarieerd programma
maken, met verschillende instrumenten en
kinderen van verschillende leeftijden. Groepjes
leerlingen die samenspelen zijn vooral welkom!
Iedere leerling die een instrument speelt kan
meedoen. Wie zich snel aanmeldt op
muziek@ll.lorentzschool.nl, krijgt voorrang.
De uiterste datum waarop je je kunt aanmelden is 10 maart. Meer informatie is te

vinden op de website van de school.
Lees verder >

Gezocht: De muzikale ouder!
Muziek maken is heerlijk. En muziek horen ook. Vorig jaar hebben we vanuit de
muziekcommissie al een enkele keer muzikale minioptredens van ouders in de klas
gerealiseerd.
Ook dit jaar willen we dit voortzetten en uitbreiden. Welke ouder wil graag een paar
keer 20-30 minuten muziek komen maken en eventueel erover vertellen in de klas? Alle
instrumenten zijn welkom. Dit is een laagdrempelige manier om in aanraking te komen
met (onbekende) muziek en instrumenten en voor u als ouder om (weer eens) op te
treden voor gretig publiek!
Heeft u goede ideeën of vragen? Laat het ons vooral weten! We zijn bereikbaar via
muziek@ll.lorentzschool.nl. Voor meer informatie over de muziekcommissie: Lees verder
>

Jas vermist!

Beste allemaal,
Dinsdag 15 november ben ik mijn vest/jas kwijtgeraakt.
Ik heb mijn jas over het klimrek op het kleuterplein gehangen. Aan het eind van de
pauze was mijn jas weg. Hij is bruin met een bontkraag van het merk GAP. Op de
voorzijde staat aan de ene kant van de rits Gap en aan de andere kant van de rits girl in
zilveren letters. De binnenkant is gevoerd met een zachte witte stof.
Groetjes Tess uit 7a.

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 9 december.
Kopij naar: minousche.hoogendijk@lorentzschool.nl
en sharon.groeneveld@lorentzschool.nl

