
 

juni 2020 
 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Na een lange periode van thuisonderwijs en de maatregelen rondom het werken met halve groepen, 

mogen we deze week alle leerlingen op alle schooldagen verwelkomen. En welkom zijn ze! Het voelt goed 

om bijna alle gezichten weer te zien. Helaas moeten sommige leerlingen, vanwege de richtlijnen van het 

RIVM, nog thuisblijven. We hopen dat ook deze leerlingen snel weer klachtenvrij op school kunnen komen. 

In een aparte briefing bent u op de hoogte gebracht van de maatregelen rondom COVID-19, die we nu 

met elkaar hebben op te volgen. Mogelijk vraagt de volledige heropening van de school toch nog wat 

aanpassingen in de afspraken. We zullen de situatie met aandacht blijven bekijken en beoordelen. En, 

indien noodzakelijk, eventuele wijzigingen doorvoeren.  

In ieder geval gaan we er samen met de leerlingen nog 6 mooie en nuttige schoolweken van maken!  

Tevens is dit de periode waarin we alvast vooruitkijken naar het volgende schooljaar. Achter de schermen 

zijn we daar al een tijd druk mee bezig. Graag informeren we u in deze ‘Morskring-Info’ over een aantal 

belangrijke zaken: 

 

Schoolfotograaf 
Op donderdag 25 juni komt de schoolfotograaf. Het maken van 

de groeps- en portretfoto’s gaat dus ‘gewoon’ door. De 

fotograaf liet ons weten ‘Coronaproof’ aanwijzingen te kunnen 

geven aan leerlingen en leerkrachten. 

Mocht het die dag regenen, zorgt u er dan voor dat uw kind in 

regenkleding naar school komt en, met name in verband met 

het maken van een portretfoto, geen natte haren kan krijgen. 

Kort nadat de foto’s zijn gemaakt ontvangen kinderen op 

school een bestelstrook met voorbeeldfoto en een persoonlijk 

bestelnummer. Hiermee kunnen ouders of opa’s en oma’s via 

de webshop van de fotograaf op deze site de foto’s van hun 

kind bestellen. 

 

Schoolreisjes 
Al eerder meldden we u dat alle uitstapjes / bijzondere activiteiten zijn afgelast.  

Een aantal van u heeft al een betaling voor een activiteit gedaan. In de komende weken zullen deze 

betalingen worden teruggestort. 
 

Thuisblijven bij klachten 
De school past de zwaarwegende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe: 

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 

• Neusverkoudheid. 

• Hoesten. 

• Moeilijk ademen/benauwdheid. 

• Tijdelijk minder ruiken en proeven. 

Nb. Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herkent u de klachten. Het kind mag 

dan gewoon naar school. Bespreekt u dit wél met de leerkracht! Twijfelt u of zijn de klachten anders dan u 

gewend bent, houdt het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Voor meer informatie: RIVM 

Langdurig-neusverkouden-kinderen. 
 

Doorgeven adreswijzigingen  
Een verzoek voor onze administratie: wanneer u verhuist is een aanpassing alleen in SchouderCom niet 

voldoende. Graag willen we u in dit geval vragen om de wijziging door te geven aan de administratie 

en/of aan de leerkracht(en) van uw kind(eren). Scholen werken met een centraal administratiesysteem en 

daarin moeten deze gegevens ook altijd up-to-date zijn. Uiteraard geldt dit ook voor het wijzigen van 

telefoonnummers. Alvast dank! 

 

 



Nieuws van de Stichting Vakantiepas 
Dit jaar krijgen uw kinderen geen VakantiePas op school. Jarenlang was de VakantiePas een cadeautje 

van de gemeente Leiden voor alle basisschoolkinderen. Kinderen (en ouders) keken ernaar uit en 

gebruikten de VakantiePas goed. Ze konden er leuke en leerzame activiteiten mee ondernemen met 

korting. De gemeente Leiden besteedt sinds dit jaar het zorg- en welzijnswerk uit aan drie grote organisaties. 

Deze organisaties verdelen het geld dat de gemeente aan zorg en welzijn wil uitgeven. De VakantiePas is 

daarbij buiten de boot gevallen. 

De Stichting VakantiePas is ervan overtuigd dat kinderen hun talenten beter ontwikkelen als ze in aanraking 

komen met sport, techniek, cultuur, kunst, andere mensen en andere omgevingen. Daarom legt de 

stichting zich niet neer bij de beslissing van de gemeente. De stichting heeft de gemeente gevraagd om 

nog eens na te denken over een andere manier van subsidiëring en hoopt volgend jaar weer een Leidse 

VakantiePas te kunnen uitbrengen. 

 

Afscheid groep 8 
Het afscheid van de school voor onze groep 8 leerlingen… 

Ook dit loopt anders dan anders… De kampweek kon 

bijvoorbeeld niet doorgaan. Groepsleerkrachten Rob en 

Rianne zijn druk bezig met het organiseren van een 

alternatief als pleister op de wonden. Deze gezellige 

activiteitenweek krijgt steeds meer vorm. Ouders en 

leerlingen van groep 8 worden hierover apart geïnformeerd. 

En dan onze welbekende afscheidsmusical… Hoe kunnen 

we dit organiseren? Na vele brainstormsessies zijn we tot een 

‘NEXT LEVEL’ idee gekomen. De eindshow gaat zijn 

doorgang vinden. Echter zal deze enkel bezocht kunnen 

worden door gezinsleden van de desbetreffende groep 8 

leerlingen. Op dit moment zijn we druk bezig verder vorm te 

geven aan deze avond, conform de richtlijnen van het 

RIVM. De repetities zijn in ieder geval al begonnen. We 

wensen groep 8 een mooie afsluiting toe! 

 

 

Groepsbezetting schooljaar 2020 – 2021 

 
 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

1/2A Linda van der Meer Linda van der Meer Linda van der Meer Lucienne de Jong Lucienne de Jong 
1/2B Sharony van Rossum Sharony van Rossum Meike de Goeij Meike de Goeij Meike de Goeij 
1/2C Trees Ouwerkerk Trees Ouwerkerk Trees Ouwerkerk Trees Ouwerkerk Trees Ouwerkerk 
1/2D Marjolijn 

Remmerswaal 

Marjolijn 

Remmerswaal 

Marjolijn 

Remmerswaal 

Hester Zevenhuizen Hester Zevenhuizen 

1/2E Kris Heruer Kris Heruer Nynke Tesselaar Kris Heruer Kris Heruer 
3A Sjaan Kuipers Sjaan Kuipers Ineke/Sjaan Ineke van Kempen Ineke van Kempen 
3B Jerney Snijers Monique Klatt Jerney Snijers Jerney Snijers Jerney Snijers 

4A Gea de Beer Gea de Beer Gea de Beer Saskia Bakker-de 

Koning 

Saskia Bakker-de 

Koning 

4B* Evelien 

Boelders/Anne van 

Dijk 

Evelien 

Boelders/Anne van 

Dijk 

Anne van Dijk  Anne van Dijk  Anne van Dijk  

5A* Anouk Emanuels Anouk Emanuels Anouk Emanuels Elise Tissing Job Weststrate 

5B* Joosje Dietz-van 

Tilborg 

Joosje Dietz-van 

Tilborg 

Monique Klatt Monique Klatt Joosje Dietz-van 

Tilborg 

6A Carla Crispijn Carla Crispijn Ary van den Broek Ary van den Broek Ary van den Broek 

6B* Audrey Bonnet Audrey Bonnet Audrey Bonnet André van 

Haasteren 

Audrey Bonnet 

7A André van 

Haasteren 

André van 

Haasteren 

Renk-Jan Schippers Renk-Jan Schippers Renk-Jan Schippers 

7B* Christianne 

Wiersema 

Christianne 

Wiersema 

Christianne 

Wiersema 

Herman van 

Kleinwee 

Herman van 

Kleinwee 

8A Rob Seldenrijk Rob Seldenrijk Rob Seldenrijk Rob Seldenrijk Rob Seldenrijk 

8B* Rianne Hofland Rianne Hofland Rianne Hofland Rianne Hofland Rianne Hofland 

Groep 3a wordt 4a, groep 6b wordt groep 7b, enz. De ouders van de leerlingen die volgend jaar in groep 3a of 3b 

komen, worden via SchouderCom  aan het einde van deze week geïnformeerd over de indeling. 

 



*4B: Juf Anne (op dit moment groepsleerkracht van groep 3B) gaat met haar groep mee naar groep 4B. 

Tevens ziet u op de maandag en dinsdag de naam van Evelien Boelders staan. Evelien gaat haar 

eindstage in groep 4B vervullen. Onder supervisie van juf Gea zal zij deze dagen geheel zelfstandig draaien. 

Evelien is op De Morskring bekend. Zowel in het eerste jaar aan de pedagogische academie, als dit jaar 

liep zij bij ons op school stage. Dit deed zij met succes. Het is daarom niet voor niks dat zij aankomend jaar 

versneld haar eindstage mag doorlopen. Wanneer meester Herman met pensioen gaat, volgt er ruimte in 

de formatie om juf Anne de hele week in deze groep in te zetten.  

*5A: Ook juf Anouk gaat met haar huidige groep mee naar het volgende leerjaar. Naast haar worden de 

donderdagen en vrijdagen ingevuld door juf Elise en meester Job. Juf Elise haar ouderschapsverlof is 

afgelopen, waarmee zij weer een dag voor de groep zal staan. 

*6B Door de beëindiging van het ouderschapsverlof van juf Elise, gaat juf Audrey het eerste deel van het 

schooljaar 4 dagen werken. Meester André zal op de donderdagen het onderwijs verzorgen. De 

werkdagen van juf Audrey worden per 1 januari 2021 uitgebreid naar 5 dagen.  

*7B: In verband met de pensioengerechtigde leeftijd van meester Herman zal hij nog tot de kerstvakantie 

op De Morskring werken. Van zijn vier werkdagen zal hij er twee voor de groep en twee met RT-

werkzaamheden in de school vervullen. 

 

Overige taken: 

*Directeur: Rinaldo Keur (ma-di-do-vr) (#1) 

*Adjunct-directeur:  Sanne van Ingen (di-woe-do) 

*Intern Begeleiders: Nynke Tesselaar (di-do-vr), Elise Tissing (di-woe) 

*Bouwcoördinatoren: Kris Heruer (onderbouw) (#2), Jerney Snijers 

(middenbouw), Rianne Hofland (bovenbouw) 

*Vakleerkrachten bewegingsonderwijs: Sjoerd Jenninga (di-woe-do) 

en Danielle Prak (vr) (#3) 

*Onderwijsassistenten: Gerie van der Meer, Charlotte Schiphorst (#4) 

*Aan de slag met kleuters met specifieke onderwijsbehoeftes: 

Sharony van Rossum 

*Verbredingsklas middenbouw/bovenbouw: Max Wesselman 

*ICT: Max Wesselman 

*RT: Sophie Dekker 

*Administratief medewerker: Jeanette Slingerland 

*Conciërges: Jan van der Heiden, Irene Laterveer (#5)  
 

#1 Zoals u weet dragen Iepko Weijdema en Saskia Rijsbergen het stokje over aan een nieuwe directie. Bij 

het afscheid van Saskia staan we later dit schooljaar nog stil. Op welke wijze dit vorm krijgt zal nog worden 

gecommuniceerd. 

#2 Bij de bouwcoördinatoren ziet u de naam van Kris Heruer in plaats van Trees Ouwerkerk. Trees maakt 

ruimte voor Kris welke de managementtaken voor de onderbouw overneemt. We danken Trees voor haar 

tomeloze meedenken en inzet op dit gebied! 

#3 Gymmeester Maarten Kouwenhoven ontbreekt in dit rijtje. Hij is aangenomen voor de opleiding tot 

fysiotherapeut en zal De Morskring verlaten. Meester Sjoerd zal volgend jaar de gymlessen op de 

donderdag en woensdag verzorgen. Ook Maarten willen we hartelijk danken voor zijn lessen 

bewegingsonderwijs! 

#4 En ook juf Margareth gaat de school verlaten en is dus niet in het huidige overzicht opgenomen. Per 

31/8 start haar pensioen. Ook zij zal ontzettend gemist worden. Volgend schooljaar  verwelkomen we twee 

oud-leerlingen die de opleiding tot onderwijsassistent volgen. 

#5 De conciërges Jan en Irene kunnen op dit moment niet aan de slag omdat zij behoren tot de 

risicogroep. Deze periode worden zij vervangen door Hans Slewe en Harley van Duinen. Hoe dit na de 

vakantie loopt is nog onduidelijk. 

 

 

 

 

Schoolgids 
In de zomervakantie wordt de schoolgids voor het nieuwe schooljaar op onze 

website geplaatst. Hierin staan alle belangrijke schoolzaken in vermeld. Ook de 

jaarkalender staat hierin weergegeven. Belangrijke dagen om te onthouden 

worden ook altijd gemeld in ons ouderportaal SchouderCom en onderaan onze 

Morskring informatiebrieven. 

 



Voor in de agenda… 
- Op woensdag 17 juni gaat de Meesters- en Juffendag door. Specifieke informatie volgt. 

- Op de volgende studiedag werken alle leerkrachten gezamenlijk aan de afronding van het 

schooljaar: woensdag 24 juni. Op deze dag zijn alle leerlingen vrij. 

- Donderdag 25 juni komt de schoolfotograaf 

- De laatste roostervrije dag voor de groepen 1/2  is op  maandag 29 juni. 

- De zomervakantie start op zaterdag 18 juli. De laatste schooldag is op vrijdag 

17 juli en duurt tot 12.00 uur. Op maandag 31 augustus verwachten 

we uw kind(eren) weer op school. 

- Op donderdag 10 september en dinsdag 15 september zijn de 

kennismakingsgesprekken ingepland. Naar aanleiding van 

een kennismakingsblad kunt u de leerkracht(en) vertellen over 

uw kind(eren). 

- Over datums die alleen de groep of een bouw aangaan, wordt u 

apart geïnformeerd door de groepsleerkracht(en).  

 

 

Roostervrije dagen schooljaar 2020-2021 
De groepen 1 t/m 4 hebben volgend schooljaar 7 roostervrije dagen. Deze zijn als volgt ingeroosterd: 

 

ROOSTERVRIJE DAGEN GROEPEN 1 T/M 4 

Vrijdag 16 oktober 

Maandag 23 november 

Vrijdag 11 december 

Maandag 11 januari 

Vrijdag 19 februari 

Vrijdag 12 maart 

Maandag 31 mei 

Op de roostervrije dagen zijn de groepen 1/2 en/of 1 t/m 4 vrij! 
 

 

 

Studiedagen schooljaar 2020-2021 
Op de volgende studiedagen werken alle leerkrachten gezamenlijk aan de ontwikkeling van de school.  

Op genoemde dagen zijn alle leerlingen vrij: 

 Woensdag 30 september 2020 

 Dinsdag 3 november 2020 

 Donderdag 21 januari 2021 

 Vrijdag 2 april 2021 (Goede Vrijdag) 

 Maandag 21 juni 2021 

 

 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 
Herfstvakantie:   17 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020  

Kerstvakantie:    19 december 2020 t/m 3 januari 2021  

Voorjaarsvakantie:   20 februari 2021 t/m 28 februari 2021 

2e Paasdag:    maandag 5 april 2021 
(let op: Goede Vrijdag 2 april ook vrij i.v.m. studiedag) 

Meivakantie:    24 april 2021 t/m 9 mei 2021 

Hemelvaart (en dag erna):   donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021 

Pinksteren :    maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie:   17 juli 2021 t/m 30 augustus 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 


