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_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Welkom in het schooljaar 2020-2021. Er is een goede start 

gemaakt op school en in de klassen. De eerste week zit er 

alweer op en wat is er al veel gedaan door alle leerlingen 

en het team. 

De biebbus stond deze week voor de deur op de 

Damlaan, dus alle leerlingen van groep 1 t/m 5 hebben 

hier een bezoek aan gebracht. 
 

Kennismaken nieuwe directie 

Wij zouden graag een moment plannen om kennis met u te maken, maar gezien de 

maatregelen is dit lastig te realiseren. We proberen in de ochtenden en middagen 

zichtbaar te zijn bij de verschillende ingangen en locaties, zodat we u eventueel 

kunnen ontmoeten. Daarnaast zijn wij tijdens de kennismakingsgesprekken ook 

aanwezig. We zien en spreken u graag! 

 

Kennismakingsgesprekken 

Op donderdag 10 september en dinsdag 15 september (eventueel woensdag 16 

september op uitnodiging van leerkracht) zullen er kennismakingsgesprekken 

plaatsvinden met de ouders van de leerlingen van groep 3 tot en met groep 8.  

De groepsleerkrachten van de kleutergroepen voeren kennismakingsgesprekken in 

de derde week nadat de nieuwe leerling op school is gekomen.  

 

Het doel van dit gesprek is om een goede start te maken en met de verkregen 

informatie goed aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind.  

De rol van de ouders is in dit gesprek van groot belang! Als ouders kent u uw kind het 

best, en weet u hoe uw kind zich thuis voelt en gedraagt. Indien mogelijk is het 

gewenst dat beide ouders bij het gesprek aanwezig zijn. Zie het als het ware als een 

‘omgekeerd 10- minutengesprek’ waarbij de ouder de informerende rol vervult. Ter 

voorbereiding van het gesprek vragen wij u het formulier dat de leerlingen mee 

krijgen in te vullen en uiterlijk dinsdag 8 september in een enveloppe in te leveren. 

De uitnodiging en inschrijflijst voor deze gesprekken ontvangt u maandag 7 

september via SchouderCom. We verwelkomen u graag op donderdag 10 of 

dinsdag 15 september. Samen in gesprek over uw kind… Omdat op De Morskring het 

kind centraal staat en we samen met u verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling 

van uw kind.   

 

Let op!!!! Voor de ouders van groep 3A zullen de gesprekken plaatsvinden op 

dinsdag 15 en donderdag 17 september. 

 

Tijdens de gesprekken houden wij de richtlijnen van het RIVM aan. Er zullen 

looproutes aangegeven worden, deze communiceren we volgende week met u. En 

bij de start van het gesprek zullen wij u wat vragen stellen omtrent uw gezondheid. 

Wij vragen u de richtlijnen en looproutes te volgen. 

 

Schoolgids 

De schoolgids is weer aangepast en deze staat op de website, zodat u alle recente 

informatie kunt lezen. De jaarkalender kunt u terugvinden in SchouderCom. 

 

 

 



Sportdag 

De sportdag op 23 september gaat door. Onze gymleerkrachten zijn druk bezig met 

de organisatie. We volgen hierin de RIVM richtlijnen. Die dag worden wij 

ondersteund door leerlingen van het MBO.  

Wij maken mooie foto’s en zullen die met u delen via SchouderCom. 

 

Luizen 

Normaal worden alle leerlingen na de vakanties gecheckt op luizen. Wij hebben 

besloten dit nog niet op school te doen. Om de luizen onder controle te houden 

vragen we u, uw kind(eren) zelf goed te controleren. Op Youtube zijn hier 

instructiefilmpjes over te vinden. 

 

Vindt u luizen, wilt u dit dan melden bij de groepsleerkracht? 

 

Toestemming 

Op onze school laten wij u altijd graag met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien 

waar we mee bezig zijn. De opnames worden gemaakt tijdens verschillende 

gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw 

zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met 

deze foto’s en video’s. Om deze reden delen wij de foto’s via een blog/fotogalerij in 

SchouderCom. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade 

kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. 

Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor 

het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. 

Hierom heeft u deze week een papieren toestemmingsformulier ontvangen, waarop 

u kunt aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor het maken van foto’s op 

school. Ook het toestemmingsformulier voor handelswijze zieke leerlingen is aan uw 

kind meegegeven. Voor beiden geldt het verzoek deze in te vullen en in te leveren 

bij de leerkracht. 

 

Foto’s of video’s bij uitstapjes?  

Er gelden privacy-regels… Tijdens uitstapjes of activiteiten waar de hulp van ouders 

onmisbaar is, wordt geregeld een fototoestel of mobieltje tevoorschijn gehaald om 

de kinderen zo leuk mogelijk op de foto te zetten. Door het ingaan van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming, willen wij u op het volgende wijzen: 

Voor u is het ook belangrijk dat u zich realiseert dat er privacy-regels gelden voor het 

publiceren van foto’s of video’s van leerlingen (bijvoorbeeld op Facebook of via 

WhatsApp) door ouders. We verzoeken u met klem om alleen foto’s te maken waar 

uw eigen kind op staat. Probeer te voorkomen dat er op uw foto naast uw eigen 

kind ook andere kinderen staan en gebruik deze foto’s/filmpjes nooit op sociale 

media. De leerkrachten leveren zelf foto’s aan in ons ouderportaal, extra foto’s zijn 

dus niet noodzakelijk. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bewegingsonderwijs 

Even een reminder. 

 

 

Roostervrije dagen 

Ter compensatie van teveel gemaakte uren hebben de groepen 1 t/m 4 allemaal  7 

roostervrije dagen: 

 

* Vrijdag 16 oktober  

* Maandag 23 november 

* Vrijdag 11 december  

* Maandag 11 januari  

* Vrijdag 19 februari  

* Vrijdag 12 maart  

* Maandag 31 mei  

 

Studiedagen 

Op vijf dagen in het komende schooljaar gaat het team met elkaar in gesprek, 

worden teamcursussen gevolgd of zijn er andere activiteiten voor het hele team. Op 

deze 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 

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 29 augustus 2021 

 

 

 

 

 

 

 

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 groepen die op maandag, dinsdag, en vrijdag om 13.00 uur beginnen, gaan ’s middags 

om 15.00 uit. (dit zijn de groepen 6B - 5A – 5B) 

 De groepen 5 zijn woensdag om 12.00 u uit. 

 



Voor in de agenda 

Voor wat betreft de maand september & oktober zijn de volgende zaken ingepland: 

Donderdag 10 &  dinsdag 15 september - Kennismakingsgesprekken 

(eventueel woensdag 16 september op uitnodiging van leerkracht) 

Woensdag 23 september     - Sportdag 

Woensdag 30 september    - Studiedag en start 

Kinderboekenweek thema: “En  toen?” 

Vrijdag 2 oktober     - Hutspot eten 

Dinsdag 6 oktober     - Voortgangsgesprekken groep 8 

Woensdag 7 oktober    - Voorleesavond kleuters 

 

 

Voor een aantal activiteiten weten wij nog niet of ze doorgaan i.v.m. de 

maatregelen rondom Covid-19. Wij zullen u voor alle activiteiten tijdig op de hoogte 

stellen of ze doorgaan en op welke manier via SchouderCom. 

De gesprekken, sportdag en studiedag gaan wel door! 


