december 2019
Beste ouders/verzorgers,
De tijd vliegt voorbij… de laatste schoolweken van 2019 zijn in zicht. Na een
sfeervol Sinterklaasfeest zal de school volgende week in kerstsferen gebracht
worden en zien we uit naar een mooie afronding van dit kalenderjaar. Wij
wensen u alvast fijne feestdagen toe en zien u graag terug in het nieuwe
jaar.
Hierbij de nieuwsbrief van de maand december. 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

Kerstviering op school
Op woensdagavond 18 december vieren we kerstfeest op school. Om 17.25 uur gaan de hekken van de
locaties Dam en Storm open. Om 17.30 uur gaan we met de kerstmaaltijd beginnen. Het kerstfeest duurt
voor de onder- en middenbouw tot 18.45 uur en in de bovenbouw tot 19.00 uur. De kleuters dienen in de
klas opgehaald te worden. De ouders worden daar in het klaslokaal op een klein optreden getrakteerd.

Anders dan andere jaren vragen wij u om op woensdagochtend 18 december een stevig bord, bestek en
beker mee te geven. Dit alles in een plastic draagtas (voorzien van naam). Dit voorkomt een hoop plastic
afval na afloop van het diner. Gaat u thuis iets bereiden voor de kerstmaaltijd en wilt u ’s middags uw
spullen brengen? Dan kunt u via de vooringang van de locaties Dam en Storm naar binnen. Ouders die
onkosten maken voor het diner kunnen de bonnen inleveren bij de groepsleerkracht van hun kind.
Tussen 17.45 uur en 18.45 uur schenkt onze onmisbare Ouderraad op het schoolplein van locatie Dam voor
alle ouders Glühwein, warme chocolademelk of Harira soep. Tegelijkertijd zijn er optredens van ons
‘Morskring Kerstkoor’, een initiatief van een groep enthousiaste en zanglustige ouders. U bent van harte
welkom om op het plein van locatie Dam de wachttijd op een gezellige manier door te brengen.
Tot slot wijzen wij er u nog eens op dat vrijdag 20 december de laatste schooldag van dit jaar is. De
leerlingen zijn op deze dag om 12.00 uur uit. We zien u en de leerlingen graag weer op maandag 6 januari
verschijnen.

Ambitiegesprek 2019
Afgelopen periode voerde ons bestuur PROOLeiden de jaarlijks terugkerende
ambitiegesprekken met alle openbare basisscholen uit Leiden en Leiderdorp.
Marton de Pinth (Directeur Bestuurder) en Sofie van Rijn (Beleidsadviseur Onderwijs
en Kwaliteit) brachten vorige week een bezoek aan onze school. De invulling van
het gesprek was gelijk aan andere jaren: een terugblik op het afgelopen schooljaar
(2018-2019) en een kijkje in het reeds lopende schooljaar (2019-2020) aan de hand
van de belangrijkste schoolontwikkeldoelen binnen dit schooljaar.
Net als voorgaande jaren wilden de bezoekers graag in gesprek met schoolleiding,
interne begeleiding, ouders, leerkrachten en leerlingen.
Bij de terugkoppeling kreeg de schoolleiding te horen dat de bestuurder en de
kwaliteitsmedewerker een goed beeld hebben gekregen van de ambities. Ook
ontvingen we wederom een compliment over de grote mate van herkenning van de uitgevoerde en
toekomstige ambities en de voelbare betrokkenheid binnen alle lagen van de organisatie. Iets dat lang niet
altijd vanzelfsprekend is, aldus Marton de Pinth. We mogen trots zijn op wat wij als team, de leerlingen en u
als ouder neerzetten. Laten we die beweging vooral blijven voortzetten!
De doelen van vorig schooljaar zijn te vinden in het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad. In het
schooljaar 2019 – 2020 nemen we de tijd voor het uitbouwen van onze gezamenlijke bedoeling met de
volgende pijlers:
•
•
•
•
•

We herladen ons Schoolontwikkelplan voor het termijn 2020 -2024.
We werken aan een kwaliteitsslag binnen ons spellingonderwijs.
We zorgen samen voor een veilig schoolklimaat.
We verkennen de rol van de IB-er in de pilot “Interne Begeleiding nieuwe stijl.”
We hebben zicht op ons pedagogisch-didactisch handelen.

Week van de Aandacht
Een van onze ambities betreft het behouden van ons veilige
schoolklimaat. Gelijkwaardigheid tussen mensen is voor ons
een belangrijk uitgangspunt. Iedereen moet respect kunnen
opbrengen voor waarden en normen van anderen en de
afspraken die we samen op school maken. Op school willen
we, in onze dagelijkse werkzaamheden, maar ook met het
aanbieden van onze Kanjerlessen, hierop blijven inspelen.

Tevens doen wij als team in deze maatschappelijk dynamische tijden graag iets extra’s om ons veilige
klimaat te kunnen blijven waarborgen. Bij het vrijkomen van de werkdrukverlagingsgelden koos het
Morskringteam unaniem voor een extra impuls op dit gebied. Zodat alle bewoners van De Morskring hier
profijt van kunnen hebben. Zo is Ernst Jan van Heijningen (Praktijk Balans) ingehuurd als zgn. ‘Kindmediator’
om groepen, individuele leerlingen en ook leerkrachten extra te ondersteunen. En zullen we in 2020 het jaar
beginnen met een mooi nieuw project genaamd ‘De week van de Aandacht.’ Een gewone schoolweek
maar dan net even anders, waarin we tijdens de gewone schoolactiviteiten stilstaan bij het geven en
krijgen van aandacht.
Het gaat hierbij om positieve aandacht geven aan jezelf en aan elkaar. Ook besteden we aandacht aan
kwaliteiten, samenwerken en hoe we met elkaar omgaan. Zowel voor de kinderen onderling maar ook voor
leerkrachten onderling en met ouders. Een week waarin we stilstaan bij elkaar en waarin we vooral veel
positieve energie door de school laten stromen. Dit doen we onder andere met behulp van werkvormen
die positieve energie doen ontstaan.
Iedereen is bij de week van de aandacht betrokken: kinderen, ouders, verzorgers, het team van De
Morskring. Zodat we samen bouwen aan een school waarin het fijn leren en werken is. Komt u ook naar de
Ouderavond op 8 januari aanstaande? De ouderavond is bedoeld voor alle ouders en betrokkenen van de
Morskring. Het start om 19.30 (inloop vanaf 19.15 uur) en duurt tot 21.30 uur. Gedurende deze avond staan
we stil bij positieve aandacht en krijgt u handreikingen hoe dit ook thuis toe te kunnen passen. We zien u
graag op deze avond verschijnen! Gelieve u aan te melden in de uitnodiging via ons ouderportaal
SchouderCom.

Invulling vacature vakleerkracht bewegingsonderwijs
Goed nieuws! Na de kerstvakantie start ons nieuwe teamlid Daniëlle Prak als vakleerkracht
bewegingsonderwijs op de vrijdagen. Daniëlle is van harte welkom! Hieronder stelt zij zich aan u voor:
Ik ben Daniëlle Prak en werk als medewerker in de
thuiszorg en als vakleerkracht bewegingsonderwijs op
Basisschool 't Klankbord in Leiden. Ik woon met mijn
man en drie dochters (van 2, 5, en 8 jaar) in
Voorschoten. In mijn vrije tijd ben met ik actief bezig;
fietsen, dansen, hardlopen, tuinieren maar ik lees ook
graag een boek op de bank met een kop thee erbij.
Ik kijk erg uit naar het lesgeven op de vrijdag aan de
kinderen van de Morskring. Hoewel ik veel in de
gymzaal te vinden ben, kunt u mij altijd benaderen met
vragen of opmerkingen. Ik kijk uit naar een
prettige samenwerking om een actieve/ sportieve
schooltijd voor uw kinderen te creëren.
Met sportieve groet,
Daniëlle Prak

Biebbus in de wijk
Wist u dat, speciaal voor de wijken waar Leiden geen vaste
bibliotheeklocatie heeft, er bibliotheekstandplaatsen zijn
aangesteld? De biebbus is speciaal voor kinderen en staat in
onze buurt op de volgende locaties:
Morskwartier, Robijnstraat
wo
13.00 – 14.30 uur
Leiden Zuid-West, Eduart van Beinumstraat
wo
15.00 – 16.30 uur
vr
15.30 – 17.00 uur
Kinderen kunnen hier gratis boeken en andere media lenen en terugbrengen in de biebbus. Handig voor
het opdoen van ‘leeskilometers,’ leesplezier, of bijvoorbeeld de voorbereiding van een presentatie. Let
op! De biebbus rijdt niet in de middelste 4 weken van de zomervakantie en niet in de Kerstvakantie.

Ziektevervanging leerkrachten
Het is algemeen bekend dat het lastig is om personeel te vinden in het onderwijs.
Het vinden van personeel voor ziektevervanging is een nog grotere uitdaging.
Gelukkig lukt het ons bijna altijd om wél een vervanger te vinden, maar we
vrezen dat dit bijvoorbeeld bij een griepepidemie erg lastig wordt. Daarom willen
we u nu alvast doorgeven hoe we gaan handelen als er geen vervanging
gevonden kan worden.
Op het moment dat er niemand beschikbaar is om de groep les te geven, zijn
we genoodzaakt andere oplossingen te gebruiken. Wij doen dit vanuit
gezamenlijkheid. Het betreft de gehele school en niet alleen de groep waarvan
de leerkracht ziek is.
Een belangrijk uitgangspunt is dat er geen groepen worden verdeeld over de
andere groepen. Mocht het zo zijn dat er geen vervanging te realiseren is, dan
zijn dit de stappen die de school neemt:
•

Kinderen van de groep waarvoor geen leerkracht gevonden kan worden, mogen de eerste dag of
de dag zelf, na instemming van de directie, thuisblijven. Alleen wanneer ouders geen opvang
hebben, komen de kinderen naar school en worden ze verdeeld over de andere groepen. Iedere
leerkracht maakt voor zijn/haar groep een lijst van hoe de leerlingen over de andere groepen
verdeeld zullen worden en een noodpakket, zodat de leerlingen zinvol werk voor handen hebben.
Bij ziekmelding informeert de directie de ouders van de betreffende groep via SchouderCom
middels een spoedbericht.

•

•

Als ook de tweede dag afwezigheid van de leerkracht aan de orde is, dan geeft de school de
tweede dag de leerlingen van de groep vrij, met de mogelijkheid, in uiterste noodzaak, tot opvang
op school. Dit dient door ouders met de directie overlegd te worden, er is slechts een beperkte
capaciteit.
Wanneer ook op de derde dag afwezigheid aanhoudt en er nog geen vervanging gevonden is,
krijgt steeds een andere groep vrij en geeft de vrijgeroosterde leerkracht les aan de groep van de
afwezige leerkracht. Zodoende wordt de ‘pijn’ verdeeld over meerdere groepen. De ouders krijgen
altijd, op de dag voorafgaand aan de vrijgegeven dag, een spoedbericht via SchouderCom.

Deze oplossing kunnen we kortdurend inzetten. Omdat het gaat om maatregelen die de gehele school
treffen, zullen we ook steeds opnieuw bekijken hoelang dit kan duren.

Voor in de agenda…
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Op woensdagavond 18 december is het kerstdiner. Vrijdagmiddag 20
december zijn de leerlingen om 12.00 uur uit en start de kerstvakantie.
Algemene ouderavond: woensdag 8 januari. Om 19.15 uur inloop,
start 19.30 uur. Thema: ‘Week van de Aandacht’
De vakbonden kondigen een nieuwe tweedaagse staking aan. Dit
keer op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari. Indien de
stakingsbereidheid binnen het team net zo groot is als voorgaande keren,
zal de school dicht zijn. We houden u op de hoogte.
Op de volgende studiedagen werken alle leerkrachten gezamenlijk aan de ontwikkeling
van de school: vrijdag 7 februari en woensdag 24 juni. Op genoemde dagen zijn alle leerlingen vrij.
De roostervrije dagen voor de komende maanden betreffen: maandag 13 januari en vrijdag 21
februari voor de groepen 1 t/m 4. De overige dagen zijn te vinden in de schoolgids (zie website).
Het vakantierooster:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
2e Paasdag:
Meivakantie :
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:

vrijdag 20 december 2019 (vanaf 12.00 uur) t/m 5 januari 2020
22 februari 2020 (groepen 1 t/m 4: op 21 februari roostervrij) t/m 1 maart 2020
maandag 13 april 2020 (let op : op Goede Vrijdag géén vrij)
25 april 2020 t/m 10 mei 2020
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
maandag 1 juni en dinsdag 2 juni 2020
vrijdag 17 juli (vanaf 12.00 uur) 2020 t/m 30 augustus 2020

Het team van De Morskring wenst u fijne feestdagen toe
en ziet u graag terug in 2020!

