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Voor in de agenda!













Donderdag 29 maart: Paasontbijt (normale schooltijden).
Paasvakantie: vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april (alle leerlingen vrij).
Roostervrije dagen: maandag 28 mei voor de groepen 1/2. Vrijdag 15 juni
voor de groepen 1 t/m 4. Let op!!! Zoals in een eerdere nieuwsbrief is vermeld,
vervalt maandag 9 april als roostervrije dag. Dit in verband met de staking
van 12 december jl. Alle leerlingen worden op deze dag op school verwacht.
Vrijdag 20 april: Koningsspelen. Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.
Woensdagavond 25 april: projectavond ‘Wereldfeesten!’
Vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei: Meivakantie (alle leerlingen vrij).
Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag (alle leerlingen vrij).
Woensdag 13 juni: Meesters/juffendag (verjaardagen van de juffen en
meesters)
Donderdag 28 juni: schoolfotograaf
Vrijdag 13 juli: tot 12.00 uur school. Daarna start van de
zomervakantie.
Maandag 16 juli t/m zondag 26 augustus: Zomervakantie (alle
leerlingen vrij).

Paasontbijt
Op donderdag 29 maart is er een paasontbijt in alle groepen. Het
ontbijt wordt volledig verzorgd door de Ouderraad. De kinderen
hoeven, behalve een pauzehapje en drankje, voor later op de
ochtend, niets mee te nemen. Kinderen die tussen de middag overblijven
in de Kinderkantine moeten wel hun lunch meenemen. Voor alle groepen
gelden die dag de normale schooltijden.

Terugblik rapportavonden
Afgelopen maand kon u met de leerkracht(en) van uw kind(eren) in gesprek over
het rapport van uw kind. Hierbij gaven de leerkrachten toelichting en konden ouders
ter verheldering vragen stellen. De avonden zijn naar tevredenheid verlopen.
Na de uitreiking van het laatste rapport, op woensdag 4 juli, volgen geen
rapportavonden meer. Mochten er voor of na die tijd vragen zijn, dan bent u van
harte welkom om met de groepsleerkracht een afspraak te maken.
De oudergeleding van de MR liet ons weten dat de periode in de aanloop naar het
laatste rapport, voor sommige ouders best spannend is. De vraag “of hun kind wel
overgaat?” lijkt regelmatig op het schoolplein terug te keren. Bij dezen willen we u
geruststellen: indien het de school nuttig lijkt dat uw kind een jaar doubleert, gaat de
leerkracht al ruimschoots van te voren samen met u daarover in overleg. Het kan dus
niet zo zijn, dat u daar pas in juli over benaderd zou worden.
Voor de oudste kleuters die naar groep 3 gaan volgt, ter afronding van de
kleuterperiode, in de laatste maand van het schooljaar nog een eindgesprek.

Project 2018: Wereldfeesten!
Op dinsdag 3 april start ons jaarlijks terugkerende project. Naar
idee van de Kinderraad, is voor dit jaar het thema
‘Wereldfeesten!’ vastgelegd. In de aanloop naar de
presentatie-avond gaan alle klassen met dit thema aan de
slag: ze maken mooie kunstwerken, gaan er op uit en
besteden in de klas aandacht aan gerelateerde
onderwerpen. Iedere klas richt zich op feesten en/of
gebruiken naar keuze. Het project wordt afgesloten met een
presentatie-avond op woensdag 25 april. Ouders, familie en
vrienden zijn van harte welkom om, tussen 18.00 uur en 19.30
uur, de creaties van de kinderen te komen bewonderen.

De Ouderraad zorgt, met hulp van vele andere ouders, dat er hapjes en drankjes
worden aangeboden, in combinatie met een aantal activiteiten, zoals schminken
en glittertattoos. Als betaalmiddel voor deze leuke activiteiten en lekkernijen,
worden zowel vooraf in de klas als op de avond zelf strippenkaarten verkocht. Om
de avond feestelijk af te sluiten wordt er een aantal mooie prijzen verloot. Lootjes
kunnen zowel vooraf in de klas als op de avond zelf worden gekocht.

Voor al deze activiteiten heeft de Ouderraad hulpouders nodig: ouders die tussen
18.00 uur en 19.30 uur een steentje bijdragen, door bij een van de kraampjes te
staan. We maken hiervoor een rooster, met shifts van 45 minuten, waardoor iedere
hulpouder ook tijd heeft om rond te lopen. Wilt u helpen? Binnenkort ontvangt u via
SchouderCom van de Ouderraad een bericht om u aan te melden.
MR-jaarverslag
Wellicht vraagt u zich af waar onze Medezeggenschapsraad (MR) op school zich
voor inzet? De MR is de gesprekspartner tussen schooldirectie en bestuur en houdt
zich met name bezig met de beleidsmatige kant van het onderwijs daar waar het
de Morskring betreft. Ook is de MR het instituut dat door het bestuur, PROOLeiden,
wordt aangesproken over onderwerpen die met de Morskring verband houden. De
MR wordt in voorkomende gevallen gevraagd directiebesluiten van advies of
instemming te voorzien. Het advies- en instemmingsrecht ten aanzien van de diverse
onderwerpen is vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement.
Naast de beleidsmatige kant van het onderwijs houdt de MR zich, in nauw overleg
met de schooldirectie en het schoolteam, ook bezig met het 'klimaat' in de school.
De vergaderingen van de MR vinden in de regel op school plaats.
Op onze website www.morskring.nl kunt u via het kopje “Nieuws &
Info” in onze beveiligde omgeving voor ouders het MR jaarverslag
terugvinden. Tevens vindt u daar de notulen van de MR, de
resultaten van de vragenlijst aan ouders en het inspectierapport.
Het wachtwoord is te verkrijgen via ons ouderportaal
SchouderCom.

Koningsspelen

Vrijdag 20 april staan de Koningsspelen 2018 op het programma. De
voorbereidingen zijn in volle gang.
De groepen 1/2 beleven dit sportevenement op de eigen school,
locatie Dam. De leerlingen komen op de normale tijd naar school en
zullen om 8:50 uur door de begeleider van hun groep uit de klassen
worden gehaald. Het programma voor de kleuters eindigt om 11:45
uur. Vanaf 11.55 uur kunnen zij worden opgehaald.
De groepen 3 t/m 8 hebben hun Koningsspelen op de sportvelden
van VV Leiden/Rijnland. De leerlingen verzamelen vanaf 8:30 uur op deze
sportvelden en moeten uiterlijk 8:45 uur aanwezig zijn. Het programma voor de
leerlingen eindigt om 11:45. Zij kunnen dan meteen opgehaald worden. Voor de
ouders met kinderen op twee locaties geldt: dat de kleuters bij de leerkrachten
blijven, totdat ouders van de andere sportlocatie gekomen zijn.

Kinderen die naar BSO Wonderland gaan, worden door de begeleiders opgehaald
van beide sportlocaties.
Indien de weersomstandigheden het doorgaan onmogelijk maken, zullen de
Koningsspelen worden afgelast. Dit is uiterlijk donderdag 19 april duidelijk en zal in
dat geval via SchouderCom bekend worden gemaakt. De leerlingen, gaan dan
zoals gewoonlijk naar school, maar zijn dan wel om 12:00 uur vrij.
Uitgebreide informatie over de Koningsspelen volgt komende maand via
Schoudercom.
Praktische verkeerslessen: School op Seef
In de maand februari hebben onze groepen voor het
eerst kennis gemaakt met School op Seef. Dit zijn
praktische verkeerslessen op het plein of in de wijk die
onze huidige theoretische verkeerslessen verrijken.
Chantal Schutter, verkeersleerkracht vanuit Onderwijs
Advies, helpt de school om deze verkeerslessen op te
zetten. Zij zal de komende drie jaar de leerkrachten
ondersteunen.
In de eerste praktijkles hebben alle groepen les gekregen op het schoolplein met
hulp van enthousiaste ouders. In de groepen 1 en 2 hebben de kinderen geoefend
met oversteken. Vanaf groep 3 moesten de kinderen een fiets meenemen. In de
groepen 3 en 4 is geoefend met het stoppen bij een rood verkeerslicht en een
stopbord. In de groepen 5 en 6 hebben de kinderen geleerd welke handelingen
nodig zijn voordat ze afslaan. En in de groepen 7 en 8 hebben de kinderen veel
behendigheidsoefeningen gedaan.
De kinderen waren enthousiast en waren het er over eens dat sommige oefeningen
toch moeilijker waren dan ze dachten. Het viel ons op dat niet alle fietsen in orde
waren. Wij verzoeken u om thuis de fiets van uw kind te controleren, zodat ze veilig
op de plek van bestemming aankomen.
In het volgende schooljaar worden de lessen van School op Seef voortgezet.
Eenwielers, stepjes en skateboards
In het kader van verkeer nog een klein verzoek: er is een
toename van éénwielers en stepjes op locatie Dam. Deze
worden bij in het schoolgebouw bij de in- en uitgangen en
in de gangen geplaatst. In verband met gevaarlijke situaties
en de rommelige indruk, willen we u vragen deze objecten
niet meer op deze plekken te stallen. Een alternatief is om ze
thuis te laten of te plaatsen bij de fietsen.
Speelplein Storm
Zoals u weet voldoet het schoolplein op locatie Storm nog
niet aan de eisen van een aantrekkelijk Bovenbouwplein. In de Kinderraad hebben
de klassenvertegenwoordigers, tijdens een eerste brainstormsessie, in kaart gebracht
waar behoefte aan is. In de werkgroep Speelplein Storm, waarin ouders en
leerkrachten vertegenwoordigd zijn, wordt er concreet gedacht aan de stappen die
nodig zijn. Allereerst willen we nog vóór de zomervakantie het terrein achter het
schoolgebouw laten betegelen, zodat op deze plek alle fietsen kunnen worden
geplaatst. Zo ontstaat er op het Stormplein nog meer speelruimte aan de zij- en
voorkant, om uiteindelijk mooi in te richten.

In de tussentijd gaan de
leerlingen aan de slag met het
maken van zogenaamde
‘moodboards.’ Deze borden kunt
u, gedurende de presentatieavond van het project op locatie
Storm, komen bekijken.
Alle ouders die een steentje bij
kunnen dragen aan de
ontwikkeling van het speelplein,
zijn van harte welkom zich via
SchouderCom te melden bij
directeur Jan Diebels. Persoonlijk
mag natuurlijk ook! Hierbij kunt u
denken aan handige handen,
materialen, en/of tips over
financiële ondersteuning.
Na de projectperiode zal een
betrokken ouder een workshop
geven aan de groepen 5 t/m 8,
gericht op het maken van
tekeningen en maquettes,
Uiteindelijk zullen deze
inspiratiebronnen gebruikt worden
bij de realisatie van het
daadwerkelijke plan.

Al met al blijven we, zoals altijd, samen in beweging…
We zien uit naar een mooi voorjaar!

