April 2020
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij de nieuwsbrief van de maand april. Halverwege de maand maart werden we allen
geconfronteerd met de maatregelen die we moeten nemen tegen verspreiding van het Coronavirus. Inmiddels zijn we aan het einde gekomen van de vierde week thuis-onderwijs en vernemen
we veel berichten van het thuisfront. Ouders die improviseren met thuiswerk voor zichzelf en
gelijktijdig onderwijs moeten verzorgen voor de kinderen. Dat is zoeken naar een ritme waarbij dit
alles zo goed mogelijk te organiseren valt. Nogmaals respect daarvoor! Ook voor de school valt
er in korte tijd veel te leren, ontdekken en te stroomlijnen. Fysiek lijken de dagen wellicht wat
rustiger, maar mentaal zijn het intensieve processen (voor iedereen!). De school voelt kaal en
verlaten aan. We missen de aanwezigheid van al onze leerlingen, collega’s en ouders. We hopen
in week 17 te vernemen hoe we verder kunnen na de meivakantie.
Dit is een periode van bewegen in het onbekende… Laten we het samen blijven doen!
In deze Morskring Info staan enkele algemene zaken. In de
tussentijd wordt u als ouder ook geïnformeerd via ons
ouderportaal SchouderCom.
Iepko Weijdema en Saskia Rijsbergen
Schoolleiding

Leren op afstand, een eerste terugblik
De eerste weken van het afstandsleren liggen achter ons. Wat een hectische weken zijn dit
geweest. Voor u thuis, met (vaak) eigen werk en daarbij dan nu ook thuiswerkende kinderen. Dat
is overigens voor een (flink) aantal leerkrachten ook het geval.
In de eerste week hebben we ervoor gezorgd dat iedereen werk thuis kreeg. In de weken daarna
begon onze zoektocht naar verdere digitalisering van ons onderwijsaanbod. Daarbij zijn er wat
hobbels: welk programma gebruiken we om de leerlingen te zien? Daarbij zorgde de AVG voor
een week vertraging. Kan iedereen thuis werken? Inmiddels hebben we meer dan 40
Chromebooks uitgeleend. En wat is het juiste tempo om nieuwe dingen in te voeren?
Met name dit laatste zorgt voor stof tot nadenken. Ten eerste zijn niet alle collega's even
computervaardig (er worden wel heel grote stappen gemaakt!) ten tweede zijn de verschillen in
de thuissituaties erg groot. Zo weet de ene ouder alles van digitale mogelijkheden en moet de
ander moeite doen voor het lezen van een Nederlandse tekst. U begrijpt dat we voor de eerste
oudergroep veel te langzaam gaan en dat het voor de andere
groep amper is bij te benen. We vragen van beide groepen begrip
voor het tempo waarin we als school acteren.
In de MR vergadering van 6 april is het thuisonderwijs ook besproken.
Hierbij werd vooral aandacht gevraagd voor controle van het
gemaakte werk en de overzichtelijkheid van de informatie vanuit de
leerkrachten. Beide punten hebben de aandacht.
We wachten met spanning af wanneer de kinderen weer naar
school kunnen. Daarbij stellen we onszelf alvast de vraag hoe we dat
goed kunnen organiseren.
NB: we vertrouwen erop dat u aangeleverde schoolberichten vanuit blogs, Teams of andere
kanalen niet opneemt en/of deelt via Social Media. Deze berichten zijn alleen bedoeld voor
ouders en leerlingen van de Morskring.

Opvang tijdens schoolsluiting
Voor de ouders die zelf in vitale beroepen werkzaam zijn, biedt de school opvang. We hebben
dagelijks kinderen op school. Daar zijn steeds twee à drie leerkrachten voor aanwezig. De vraag
blijft hierbij of u eerst zelf de opvang kunt organiseren. Is dit voor u écht niet mogelijk dan bieden
we opvang gedurende de schooltijden. In de mailing over de opvang heeft u kunnen lezen dat
we het aantal leerlingen zien toenemen. We doen nadrukkelijk een beroep op u om zich aan de
richtlijnen voor de opvang te houden. We zullen ons anders genoodzaakt zien de toelating tot de
opvang strenger te organiseren. Iedere donderdag ontvangen ouders via SchouderCom een
bericht met aanmeldformulier voor de week daarop.
Na schooltijd kunnen ouders van vitale beroepen naschoolse opvang krijgen voor hun kinderen
en dat voorlopig zonder kosten (hiervoor moet u zelf even contact zoeken met Wonderland).

Personele mededelingen
-

-

-

Nog net vóór de schoolsluiting namen ouders en
leerlingen afscheid van directeur Jan Diebels. Jan
nam, zoals hij zelf omschreef, afscheid van ‘de veilige
Morskring haven’ waar hij met heel veel plezier heeft
gewerkt. Hij ging zich richten op een nieuwe koers dat
binnen enkele weken afstevende op O.B.S. Leimundo.
Uiteraard liet de school zijn vertrek niet zomaar voorbij
gaan. Op donderdag 12 maart werd Jan gekaapt
door twee piraten uit de Kinderraad. Met een
landkaart in de hand, gingen ze samen op reis langs
alle schatten van De Morskring. Dit betrof natuurlijk
onze leerlingen! Om meester Jan te bedanken voor
alle Morskringjaren, had iedere groep iets moois voorbereid. In ochtend en middag konden
ouders gedag zeggen. Op maandag 16 maart startte Jan in zijn nieuwe maar lege school.
De school wenst Jan alle goeds voor de toekomst!
In januari kondigde adjunct-directeur Saskia haar vertrek aan. In een brief aan ouders
meldde zij dat ze op zoek ging naar een andere uitdaging. Inmiddels is duidelijk wat dit
avontuur zal inhouden. Saskia gaat na de zomervakantie voltijd aan de slag als leercoach
bij de oprichting van een nieuw onderwijsconcept genaamd Agora Leiden (voortgezet
onderwijs).
Tevens brengen wij u hierbij op de hoogte van het vertrek van juf Margareth. Na 18 jaar op
de Morskring werkzaam te zijn geweest, gaat Margareth vanaf 18 juli samen met haar man
genieten het welverdiende pensioen.
Ondertussen zijn we druk bezig met de formatie en groepsindeling voor aankomend
schooljaar. Houd de Morskring-Info van juni in de gaten voor wat betreft de kennisgeving
hiervan.
De benoemingsadviescommissie (bestaande uit enkele teamleden en oudergeleding MR)
houdt zich bezig met de sollicitatieprocedure omtrent de nieuwe schoolleiding. De
vacature is onlangs verspreid. Wanneer er meer bekend is, houden zij u op de hoogte.

Bericht van Stichting Leergeld:
In sommige gezinnen is het financieel soms niet haalbaar om
de kinderen te laten meedoen aan bijv. sportclubs, muziekles
of scouting. Ook de kosten voor de gymkleding,
sportschoenen, een fiets of het schoolreisje zijn voor hen niet
altijd op te brengen.
Stichting Leergeld Leiden en omstreken kan deze gezinnen
steunen. Om in aanmerking te komen is het netto-inkomen
van de ouders/verzorgers aan een maximum gebonden:
120% van het sociaal minimum. Hierbij worden de diverse
toeslagen niet meegerekend en wordt wél rekening
gehouden met eventuele schulden.

Als u denkt in aanmerking te komen en een aanvraag wilt indienen dan kan dat door: het
formulier op www.leergeldleidenenomstreken.nl in te vullen, of een berichtje te sturen naar
info@leergeldleidenenomstreken.nl . Een van de vrijwilligers van Leergeld neemt dan contact met
u op en komt op huisbezoek om de mogelijkheden te bespreken.
Naast de aanvraag voor schoolreisje, contributie sportclub enz. kan de intermediair (vrijwilliger) de
kinderen ook aanmelden bij Stichting jarige Job. Het gezin ontvangt dan een paar weken voor de
verjaardag van de kinderen een doos met daarin alle spullen die nodig zijn om de verjaardag te
vieren. Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn kan de ouder/verzorger ook telefonisch contact
opnemen met stichting Leergeld: 071 2074118

Voor in de agenda…
Hierbij de reeds vastgelegde datums uit de schoolgids:
Op de volgende studiedag werken alle leerkrachten
gezamenlijk aan de ontwikkeling van de school: woensdag
24 juni. Op deze dag zijn alle leerlingen vrij.
De eerstvolgende roostervrije dag voor de groepen 1 t/m 4
betreft: vrijdag 29 mei. Op maandag 29 juni is er een
roostervrije dag voor de groepen 1/2.
Het vakantierooster 2019-2020:
Tweede paasdag: maandag 13 april
Meivakantie: 25 april 2020 t/m 10 mei 2020
Hemelvaart: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
2e Pinksterdag (en de dag erna): maandag 1 juni en dinsdag 2 juni 2020
Zomervakantie: 18 juli t/m 30 augustus 2020
Voor wat betreft het vakantierooster 2020-2021 is het volgende vastgesteld door de
gemeente:
Herfstvakantie: zaterdag 17 oktober 2020 t/m zondag 25 oktober 2020
Kerstvakantie: zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie: zaterdag 20 februari 2021 t/m zondag 28 februari 2021
Tweede Paasdag: maandag 5 april 2021
Meivakantie: zaterdag 24 april 2021 t/m zondag 9 mei 2021
Hemelvaart: donderdag 13 mei 2021 en vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren: maandag 24 mei 2021
Zomervakantie zaterdag 17 juli 2021 t/m zondag 29 augustus 2021
De studiedagen en roostervrije dagen voor het nieuwe schooljaar, moeten nog worden
ingepland. Deze zullen in een volgende nieuwsbrief verschijnen.
Rest ons u nog, namens het gehele Morskringteam, fijne Paasdagen toe te wensen. Hopelijk bent
u in de gelegenheid een klein beetje uit te rusten en te genieten met uw gezin.

