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Beste ouders/verzorgers,  

Hierbij de nieuwsbrief van de maand november. In deze Morskring Info staan algemene zaken die in deze 

of komende weken centraal staan. In de tussentijd wordt u als ouder ook geïnformeerd via ons 

ouderportaal SchouderCom of via onze vernieuwde website www.morskring.nl.  
 

Jan Diebels, Iepko Weijdema en Saskia Rijsbergen  

Schoolleiding  
 
 

Sint in het land! Het schoolprogramma:  
Vanzelfsprekend brengt de Sint ook dit jaar weer een bezoek 

aan de Morskring. In de groepen 5 t/m 8 zijn lootjes getrokken 

voor de surprisedag. En afgelopen maandagavond hebben 
de ouders van de kleutergroepen de lokalen omgetoverd in 

gezellige Sinterklaassferen. De resterende activiteiten en 

nieuwtjes zijn hieronder op een rijtje gezet (LET OP!! Voor onze 
jongste leerlingen zijn de genoemde activiteiten een 

verrassing. We verzoeken u deze informatie niet te delen met 

uw kind):  

 
▪ Dinsdag 26 november: Schoen zetten voor de groepen 1 t/m 5. Hier krijgen de kinderen zelf ook 

bericht over, dus ook hiervoor geldt: niet verklappen!  

▪ Vrijdag 29 november: kruidnoten bakken bij de kleuters.  
▪ Maandag 2 december: kruidnoten bakken in de groepen 3.  

▪ Maandag 2 december: Pietengym bij de kleuters (specifieke informatie volgt).  

▪ Donderdag 28 november en vrijdag 29 november: Pietengym voor de groepen 3 t/m 8 (volgens het 
normale gymrooster).  

▪ Woensdag 4 december: Sinterklaasfeest bij de kleuters. De kinderen mogen een pietenmuts of mijter 

op.  
▪ Donderdag 5 december: Vandaag zijn de groepen 3 t/m 8 aan de beurt. In de ochtend brengt 

Sinterklaas een bezoek aan locatie Dam en daarna zijn Sint en Piet aanwezig op locatie Storm. 

Verder gaan de kinderen uit de groepen 3 en 4 koek vergulden en zijn in de groepen 5 t/m 8 in de 
ochtend de mooiste surprises te bewonderen. Deze dag draait de school een continurooster. Dit 

betekent, dat alle groepen ’s middags om 14.00 uur uitgaan. Kinderen die naar Wonderland gaan, 

worden om 14.00 uur opgehaald van school. Er is vandaag geen Kinderkantine. Aan het overblijven 
zijn geen kosten verbonden. Geeft u een lunchpakket mee? 

 

Foto’s en filmopnames  
Feesten, uitjes, sportactiviteiten, een foto in de klas met vriendjes... Genoeg leuke 

momenten om als schoolouder een foto te maken. We verzoeken u met klem om alleen 

foto’s te maken van uw eigen kind. Probeer te voorkomen dat er op uw foto naast uw kind 
ook andere kinderen staan en gebruik deze foto’s nooit op sociale media. Wilt u een foto 

van uw kind met andere kinderen op sociale media gebruiken? Dan kan dat alleen na 

toestemming van de ouders van de betreffende leerling(en).  

 

 

Vertrek juf Anoeska en juf Katja 
Graag willen wij onze dank uitspreken voor de enorme inzet van onze 

collega’s Anoeska Fakkel en Katja Koppers. Juf Anoeska (groep 4b) heeft 
vorige week afscheid genomen van de school vanwege een nieuwe baan  

bij GGD Hollands Midden. Juf Katja vervulde het  zwangerschapsverlof in 

groep 5a. Ook haar taak zit erop en wordt weer overgenomen door de 
groepsleerkracht zelf. Juf Katja blijft aan de school verbonden voor 

invalwerkzaamheden en haar onderzoek naar het technisch leesonderwijs op 

De Morskring. 
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Kinderraad weer bijeen! 
Op donderdag 31 oktober kwam de Kinderraad bijeen om belangrijke schoolzaken met elkaar te 

bespreken. Zo stonden de volgende punten op de agenda: het voorstelrondje, de taak van de Kinderraad, 
het projectthema en plannen voor het nieuwe schooljaar. 

De nieuw gekozen klassenvertegenwoordigers raakten niet uitgepraat over de onderwerpen en hadden 
veel tips en adviezen waar de school mee aan de slag kan.  
 

Samenstelling Kinderraad 2019: 

Jill (5a), Gijs (5a), Brinn (5b), Tijmen (5b), Mila (6a), Kyan (6a), Tygo (6b), Nuria (6b), Sam (7a), Mare (7a), 
Aukje (7b), Wout (7b), Claire (8a), Teun (8a), Tim (8b) en Ayla (8b). 

 

Schoolgruiten 
Van 11 november 2019 t/m 17 april 2020 krijgen uw kinderen op school drie 

porties extra groente en/of fruit per week. De Morskring doet namelijk mee 
aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding. 

Dit fruit is een aanvulling op het fruit dat de kinderen dagelijks mee naar 

school nemen. 
  

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit 

en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! Wilt u elke week 
weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in 

voor de Nieuwsbrief voor Ouders 

via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief . 
  

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag 
te halen. Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt 

Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. 
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de 

ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.  
 

Nieuws vanuit de Medenzeggenschapsraad 
Bij de MR-vergadering van 4 november heeft Saskia de Jaarbundel (hier staan de schoolontwikkeldoelen 

voor schooljaar 2019-2020 in) met ons doorgenomen en vragen beantwoord.  
Na voorlegging van de conceptbegroting door Iepko, heeft de MR in principe een positief advies 

gegeven. 

Ons MR-jaarverslag over schooljaar 2018-2019 is bijna af en we hebben al even naar de 
nieuwe website van de Morskring kunnen kijken. 
 

Voor in de agenda… 

▪ Donderdag 5 december vieren de groepen 3 t/m 8 het Sinterklaasfeest. Alle 

groepen draaien op deze dag een continurooster. Om 14.00 uur is de school 
uit. 

▪ Op woensdagavond 18 december is het kerstdiner (uitgebreide informatie volgt in de 

volgende Info). Vrijdagmiddag 20 december zijn de leerlingen om 12.00 uur uit en start de 
kerstvakantie. 

▪ Vooraankondiging ouderavond: woensdag 8 januari. Om 19.15 uur inloop, start 19.30 uur. Thema: 

‘Week van de Aandacht’ (lees meer hierover in de Morskring Info van de maand december). 
▪ Op de volgende studiedagen werken alle leerkrachten gezamenlijk aan de ontwikkeling van de 

school: vrijdag 7 februari en woensdag 25 juni. Op genoemde dagen zijn alle leerlingen vrij. 

▪ De roostervrije dagen voor de komende maanden betreffen: vrijdag 22 november voor de groepen 
1 t/m 4, vrijdag 6 december voor de groepen 1/2. En maandag 13 januari voor de groepen 1 t/m 4. 

De overige dagen zijn te vinden in de schoolgids (zie website). 

▪ Het vakantierooster:  
Kerstvakantie:  vrijdag 20 december 2019 (vanaf 12.00 uur) t/m 5 januari 2020  

Voorjaarsvakantie: 22 februari 2020  (groepen 1 t/m 4: op 21 februari roostervrij) t/m 1 maart 2020 

2e Paasdag:  maandag 13 april 2020 (let op : op Goede Vrijdag géén vrij) 
Meivakantie :  25 april 2020 t/m 10 mei 2020 
Hemelvaart:   donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 
Pinksteren:  maandag 1 juni en dinsdag 2 juni 2020 

Zomervakantie:  vrijdag 17 juli (vanaf 12.00 uur) 2020 t/m 30 augustus 2020 
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