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Beste ouders, 

 

We zijn beland in de laatste schoolweek van het schooljaar 2019-2020. Ter afronding van een bijzonder 

schooljaar en kijkend naar het nieuwe, nog wat laatste zaken op een rij: 

 

Afscheid 
De officiële afscheidsmomenten van onze ‘achtste groepers’ zijn achter de rug. 

Iedereen kijkt terug op een geslaagde ‘Next Level’ afscheidsmusical en het 

sfeervol samenzijn van afgelopen maandagavond waarbij de afscheidsmap in 

het bijzijn van ouders werd uitgereikt, de leerlingen hun laatste lessen op De 

Morskring meemaakten en we afsloten met een disco. Ook van sommige ouders 

nemen we afscheid, hun jongste kind verlaat de school basisschool... Sommige 

ouders zijn al 15 jaar of meer aan deze school verbonden. Het blijft bijzonder 

wanneer de basisschoolperiode voorgoed wordt afgesloten. We danken de 

leerlingen en ouders van de huidige groepen 8a en 8b, maar ook de ouders van 

vertrekkende leerlingen uit andere groepen, voor hun betrokkenheid gedurende 

hun aanwezigheid op De Morskring. Graag tot ziens in de wijk of elders! 

 

En dan het afscheid van enkele teamleden. Margareth Meijer (onderwijsassistent), Maarten Kouwenhoven 

(vakleerkracht gymnastiek), Saskia Rijsbergen (adjunct-directeur) en Iepko Weijdema (directeur ad interim) 

gaan de school verlaten. Anders dan anders, maar niet met minder aandacht, werd met collega’s en 

leerlingen stilgestaan bij hun vertrek. Zij laten ook aan u een berichtje achter:  

 

Lieve ouder(s)/verzorger(s), 

Na 18 jaar ga ik De Morskring verlaten en ga ik samen met mijn man genieten van ons pensioen. Met veel plezier kijk 

ik terug op al die jaren. Eerst als ouder van mijn twee dochters, die ook op De Morskring zaten, en in diezelfde periode 

als lid van de Ouderraad. Vervolgens, na een carrièreswitch, als leerkracht/onderwijsassistente. 

Vanuit al deze functies heb ik ervaren hoe bevlogen, empathisch, flexibel, incasserend en professioneel een schoolteam wel 

niet moet zijn. Maar… Een klas draaien kan je niet alleen. Daar heb je betrokken ouders bij nodig en die waren er 

gelukkig altijd. 

Ik wil u danken voor alle ondersteuning, voor het vertrouwen dat u in mij had en voor de fijne gesprekjes. Voor alle lieve 

woorden, kaarten en cadeautjes die ik via uw kinderen tijdens deze laatste schoolweken heb mogen ontvangen en als 

laatste bedankt dat ik uw kinderen mocht ‘lenen’. Want door hen was het zo’n leuk vak. Ik wens u met uw kinderen heel 

veel gezondheid en geluk toe. Lieve groet, juf Margareth.   

 

 

Beste ouders, 
De afgelopen twee jaar heb ik op een prettige manier op de Morskring gewerkt. In deze jaren heb ik, mede door 
de hulp van het Morskringteam, mijzelf als persoon kunnen ontwikkelen.  
Ik wilde graag mensen beter laten bewegen. Mede door een zware knieblessure bleef het beroep als 
fysiotherapeut in mijn hoofd. Daarom heb ik de knoop doorgehakt en start ik volgend schooljaar met een nieuwe 
uitdaging, namelijk een studie fysiotherapie aan de Hogeschool Leiden. Ik wil jullie via dit bericht bedanken voor 
de mooie tijd op de Morskring. Thanks a million! Groet, Maarten 
 
 

Beste ouders/verzorgers van De Morskring, 

Het is zover… Na mijn aankondiging afgelopen januari is nu dan toch echt mijn laatste 

Morskringweek aangebroken... Na de zomervakantie ga ik starten als leercoach in het 

voortgezet onderwijs (Agora Leiden). Een beslissing genomen met het hart. Maar zelfs 

wanneer je weet waarom je het doet, valt er ook iets los te laten. En loslaten doet soms pijn of 

maakt verdrietig. Ik ga deze plek en de mensen die erbij horen heel erg missen. Zelf noem ik 

dat ‘mooi missen’ omdat ik dankbaar ben voor de belangrijke, intensieve, leerzame en 



plezierige Morskringhoofdstukken in mijn levensverhaal. Het waren 19 mooie jaren op deze 

prachtige school. Dank voor de warme, innemende boodschappen en presentjes die ik van u 

heb mogen ontvangen. Het is teveel om u allen persoonlijk te bedanken, maar weet dat ik 

uw boodschap ontzettend waardeer en toevoeg aan mijn boek. Heb nog een mooie tijd op De 

Morskring, samen met uw kind(eren) en de andere ouders en de teamleden van de school. 

Het ga u goed en wie weet tot ziens! Saskia Rijsbergen 

 

 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen, 
En dan zit het er weer op……. Vrijdag is mijn laatste dag op de Morskring. Oktober vorig jaar startte ik als interim 
directeur op de Morskring. Dat het zo’n bijzondere tijd zou worden konden we toen nog niet vermoeden. 
Van het begin af aan heb ik me welkom gevoeld op de Morskring. Wat een fijn team en wat een fijne school! Een 
team dat samen de schouders eronder zet. Dat bleek heel sterk toen Saskia aangaf aan het eind van dit schooljaar te 
gaan vertrekken, toen Jan Diebels naar Leimundo vertrok en er ook nog een lockdown als gevolg van Corona volgde. 
Ik verlaat de school in de wetenschap dat de toekomst van de school er goed uitziet. Er treedt een nieuwe directie 
aan, die met het team verder kan bouwen aan deze mooie school. 
Met vriendelijke groet, Iepko Weijdema 
 

 

Schooltijden 
Hieronder ziet u de reguliere schooltijden weergegeven. Het kan echter zijn dat het schooljaar 2020-2021 

i.v.m. met voortzetting van de coronamaatregelen, begint met andere tijden dan hieronder staan 

weergegeven. U wordt hierover dan uiteraard nog geïnformeerd.  

  

Groepen 1 t/m 4 

 

's Morgens van 08.45 tot 12.00 uur* 

Inloopkwartier vanaf 08.30 uur. Let op: leerlingen van groep 4 doen dit 

zelfstandig. Leerlingen van groep 3 doen dit vanaf de Herfstvakantie 

zelfstandig. 

*Groep 1/ 2 staat in de ochtend om 11.55 uur bij de deur.  

's Middags van 13.15  tot 15.15 uur* 

Inloopkwartier vanaf 13.00 uur. 
 Leerlingen van groep 4 doen dit zelfstandig. Leerlingen van groep 3 doen dit 

vanaf de Herfstvakantie zelfstandig. 

In de middag staat groep 1/2 om 15.10 uur bij de deur. 

Op woensdagmiddag is er geen school 

Groepen 5 t/m 8 
 

's Morgens van 08.30 tot 12.00 uur 

(op woensdag tot 12.15 uur) 
Let op: geen inloopkwartier. De leerlingen komen zelfstandig 

de school in. 

’s Middags van 13.15 tot 15.15 uur 

Inloopkwartier vanaf 13.00 uur, de leerlingen doen dit 

zelfstandig. 

Op woensdagmiddag is er geen school 

  

Gymlessen 
De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 vinden plaats in de sportzaal aan de Vondellaan en worden gegeven 

door onze vakleerkrachten Sjoerd Jenninga en Danielle Prak. Gymnastiekkleding en gym- of sportschoenen 

zijn verplicht. Deze spullen moeten in een aparte tas mee naar school worden genomen. Gymnastiekspullen 

mogen niet op school worden achtergelaten. De kleding dient regelmatig te worden gewassen! Het dragen 

van horloges, oorringen, hoofddoekjes, polsbandjes etc. tijdens de gymlessen is gevaarlijk en dus niet 

toegestaan. Kinderen met lang haar moeten dit in een staart dragen.  

I.v.m. het lopen naar de zaal aan de Vondellaan is regenkleding op regenachtige dagen geen overbodige 

luxe. Weer of geen weer, gymnastiek gaat in principe altijd door! 

 

Gymnastiektijden 
  

Ma-

ochtend 

Ma-

middag 

Di-ochtend Di-middag Wo-ochtend Vrij-ochtend Vrij-middag 

7b-7a-8a-8b 6b-6a 3a-3b-4b 5a-4a-5b 8a-7b-6a-6b-

8b 

7a-3a-3b-4a 5b-4b-5a 

 

De kleutergroepen hebben gym op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag/vrijdag. 

 
 

 



De kleuters hebben vier keer per week gymnastiek in de speelzaal van locatie Dam, waarvan één keer in de 

week van vakleerkracht Rik Brouwer. Zij dragen daarbij gymschoentjes die ze ook zelf kunnen aantrekken, 

bijvoorbeeld schoentjes met klittenband of elastieken sluiting. De schoentjes blijven op school.  

 

 
 

Bouwproject Statendijck en verkeersveiligheid 
Weet u het nog? In oktober van dit schooljaar werd u geïnformeerd over de bouw van 14 woningen op het 

braakliggende stuk terrein naast schoollocatie Dam. Dit gaat nog steeds door. Onlangs werden we door de 

gemeente geattendeerd op het bouwklaar maken van het terrein waar ooit de Maranathakerk stond. Dit 

zal in de zomervakantie van start gaan. Tevens volgt er na de zomervakantie namens de gemeente een 

verzoek voor het invullen van een enquête over de beleving van de verkeersveiligheid om onze 

schoolgebouwen. De resultaten van dit onderzoek zullen hopelijk leiden tot verbetering van 

verkeersveiligheid rondom te gebouwen. Bijvoorbeeld door het doen van aanpassingen binnen de 

infrastructuur. Uiteraard onderhoudt de school nauw contact met de aannemer en de gemeente over de 

veiligheid en voorkomen van overlast gedurende de bouw. Wordt vervolgd. 

 

Centrum Jeugd en Gezin Leiden (CJG) 
Regelmatig biedt het CJG de school een artikel aan om in de nieuwsbrief voor ouders te plaatsen. De ene 

maand vanuit Gezondheidsbevordering, de andere maand vanuit Pedagogisch Advies. Door de 

coronacrisis is het inmiddels vier maanden geleden dat we voor het 

laatst iets hebben gestuurd, maar vanaf nu gaan we het weer 

oppakken. 

Hierbij ontvangt u van de pedagogisch adviseur een artikel (zie 

bijlage) waarin zij een thema belicht uit het alledaagse opgroeien 

en opvoeden met daarin voorbeelden en tips. Dit keer gaat het 

over zelfvertrouwen. In een andere bijlage attendeert het CJG u op 

de training voor kinderen van 9 t/m 12 jaar: ‘Mindfull Kids’ naar 

methodiek van Eline Snel. Of kijk op: www.cjgcursus.nl  

 

De Leidse Cultuurcoaches: gratis zomeractiviteiten 
Via ons ouderportaal SchouderCom bent u onlangs geattendeerd op de 

zomeractiviteit 'Op reis in je wijk' van de Leidse Cultuurcoaches. De 

Cultuurcoaches van de gemeente Leiden organiseren vier weken lang 

(van 27 juli tot 21 augustus) culturele zomeractiviteiten voor kinderen van 4 

tot 12 jaar. Onder andere in ons Morskwartier. De school heeft het 

schoolplein van locatie Storm hiervoor beschikbaar gesteld. De coaches 

maken graag gebruik van het plein alwaar ze samen met allerlei Leidse 

partners de kinderen mee op reis zullen nemen naar een zomer vol kunst en 

cultuur. U kunt uw kind(eren) via de site www.cultuurcoachleiden.nl 

aanmelden. In de bijlage de digitale flyer waar alle gratis activiteiten en 

praktische informatie op staan vermeld.  

 

Schoolgids 
In de zomervakantie wordt de schoolgids voor het nieuwe schooljaar op onze website geplaatst. Hierin 

staan alle belangrijke schoolzaken 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. 

 

 

http://www.cultuurcoachleiden.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://zonnehoekje.com/BSO/Sporten-op-de-BSO-.html&ei=gMmbVfWlLcbV7AbGspX4Ag&bvm=bv.96952980,d.bGg&psig=AFQjCNEQ7F84gSkCkUKy-qzJb1H7xriGzQ&ust=1436359419952575


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 Vissers Renk-Jan Vissers Renk Jan Vissers 

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 
 

(In de Morskring Info van juni 2020 staat een toelichting over de groepsbezetting en invulling van de taken) 
 

Overige taken: 

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

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

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

*Bouwcoördinatoren: Kris Heruer (onderbouw), Jerney Snijers (middenbouw), Rianne Hofland (bovenbouw) 

*Vakleerkrachten bewegingsonderwijs: Sjoerd Jenninga (di-woe-do) en Danielle Prak (vr) 

*Onderwijsassistenten: Gerie van der Meer, Charlotte Schiphorst 

*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, Hans Slewe 

 

Voor in de agenda… 
- 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 voor de groepen 3 t/m 8 ingepland. 

Naar aanleiding van een kennismakingsblad kunt u de 

leerkracht(en) vertellen over uw kind(eren). 

- Op woensdag 23 september wordt de sportdag georganiseerd. 

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

geïnformeerd door de groepsleerkracht(en).  
 

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 



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 t/m 4 vrij! 
 

 

 

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 

Pasen:     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 29 augustus 2021 

 

 

 

 
 

Iedereen een hele fijne en zonnige vakantie 
toegewenst! En graag tot in het nieuwe 
schooljaar op maandag 31 augustus.  
 

Team Morskring 
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