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Agenda - Agenda - Agenda
Dinsdag 17 januari

Ouderavond PBS

Vrijdag 20 januari

Roostervrij groepen 1/2

Beste allemaal,
2016 is alweer bijna ten einde en een nieuw jaar staat ons te wachten. 2017 wordt in
veel gevallen een spannend jaar om naar uit te zien. 2017 is voor mij een jaar van
afscheid nemen en terugblikken. Voor de Lorentzschool is 2017 uitkijken naar de start
van een nieuwe directeur. Terugblikken en afscheid nemen zal ik pas in februari doen.
Nu staat eerst een heerlijke en voor iedereen welverdiende kerstvakantie voor de deur.
Kerst is voor velen van ons samenzijn en proosten op elkaars geluk en gezondheid. De
sintmusical van de groepen 5 en de kerstmusical van groepen 7 waren ook dit jaar een
groot succes waar ik iedereen enorm voor wil bedanken. Kerst is ook op woensdagavond
samen naar het kerstdiner. Op ons plein heeft u ook kennis kunnen maken met het
nieuwe goede doel: stichting Tika: http://www.tikafoundation.com
Stichting Tika staat voor een kansrijke toekomst voor kinderen.
Dat lijkt me een prachtige kerstgedachte.
Ik wens iedereen mooie kerstdagen en een geweldige jaarwisseling!
Henk Lardée

Lorentzlab: Dankje dinsdag
Afgelopen dinsdag was het “DANKJE DINSDAG”, een dag waarop
iedereen op school, leerlingen en medewerkers, een kaart kreeg. De
vraag daarbij was: “Wie zou je willen bedanken en waarom?”
Vervolgens moest de kaart natuurlijk terecht komen bij degene voor
wie hij bestemd was.
De dag werd onder meer aangekondigd in de volgende “trailer” van 1
minuut: https://youtu.be/WFm52d1UCBA
en was ontstaan uit het initiatief van een aantal medewerkers van de
Lorentzschool. Achter de schermen zijn zij bezig met het “Lorentzlab”,
een broedplaats voor nieuwe ideeën en projecten.
De DANKJE DINSDAG, passend
bij de kerstgedachte werd,
ondanks de kerstdrukte, door
iedereen positief ontvangen. Na
een klassikaal gesprek ging men aan
de slag. De kaarten gingen overal
naar toe: naar papa of mama, opa of
oma, tante of oom, een
medeleerling, een collega, een
huisdier, een juf of meester, en
nog meer. Soms was de kaart
bestemd voor alle gezinsleden!
We hopen dat iedereen blij verrast
toen hij of zij een kaart ontving! En
mochten jullie geen kaart
ontvangen hebben, volgende keer is
er weer een kans, misschien is het
dan wel
DANKJE DONDERDAG!

Namens de initiatiefnemers wens ik iedereen: Fijne feestdagen!
Hendrik Teerink

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 20 januari.
Kopij naar: minousche.hoogendijk@lorentzschool.nl
en sharon.groeneveld@lorentzschool.nl

