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Lorentz
Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en is een informatiebulletin van school aan ouders.
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Beste allemaal
Beste ouders en leerlingen van de Lorentzschool,
We zijn alweer begonnen in 2017. 2017 wordt een spannend jaar:
Groep 8 stroomt uit naar het voortgezet onderwijs
Leerlingen stromen door naar een nieuwe groep en er starten weer veel nieuwe
leerlingen op de Lorentzschool
Er komt duidelijkheid over de nieuwbouw op het plein voor de Lorentzschool
Er komt een nieuwe directeur
Het binnenklimaat (te koud in de winter, te benauwd in de zomer) wordt opnieuw
aangepakt
Koningsspelen, Avond4daagse en sportdagen worden georganiseerd
Er komt een expositie van werk van leerlingen in de Tuin van de Smid en in de
bibliotheek
Dank je Dinsdag / het LorentzLab zal ook in 2017 voor veel inspiratie zorgen
Er is veel energie in de school, er is veel ontwikkeling en er wordt veel aangepakt
Ik wens jullie een mooi 2017.
Henk Lardée

Basketbaltoernooi
Waar veel scholen het enigszins lieten afweten, was het mooi dat de Lorentz in de
kerstvakantie 5 teams op de been kreeg om te gaan basketballen. Een van de
jongens teams behaalde de derde plaats; de twee meisjes teams streden in de finale om
de eerste en tweede plaats. Een mooi resultaat op een voor allen gezellig toernooi.
meester Kees

Blibliotheekouders gevraagd;
De bibliotheek op school wordt enorm goed gebruikt door de leerlingen. Vol
enthousiasme worden er dagelijks grote hoeveelheden boeken gelezen door de leerlingen
van school. De bibliotheek is geopend van 8.45u tot 9.15u van maandag tot en met
vrijdag. Het is razend druk tijdens openingstijden. Wij zouden wel wat versterking
kunnen gebruiken op diverse dagen. Mocht je tijd hebben en denken goh wat leuk. Neem
dan contact met mij op; l.swerts@gymnasiumleiden.nl of bel 0614214992.
Met vriendelijke groet, Loes Swerts (moeder van Seppe 4a)

Kinderkunstcursus

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 3 februari
Kopij naar: minousche.hoogendijk@lorentzschool.nl
en sharon.groeneveld@lorentzschool.nl

