juni 2017
Beste ouders/verzorgers,
We zijn beland in de laatste vier weken van het schooljaar 2016-2017. Een periode van
afronding, maar ook een periode om alvast vooruit te kijken naar het volgende schooljaar.
Graag informeren wij u over een aantal belangrijke zaken.

Landelijke Prikactie: “1 uur voor goed onderwijs!”
Op dinsdagochtend 27 juni blijft de Morskring tot 9.30 uur gesloten. Uw kind wordt op deze
ochtend dus een uur later op school verwacht.
Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van
basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst
van uw kinderen. In de brief als bijlage toegevoegd aan deze Morskring Info leggen we u uit
waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.

Voor de toekomst van het mooiste vak van de
wereld, de toekomst van het onderwijs in het
algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele
generaties kinderen! Waaronder die van u.
Roostervrije dagen schooljaar 2017-2018
Ter compensatie van teveel gemaakte uren hebben de groepen 1/2 10 roostervrije dagen.
De groepen 3 en 4 hebben 7 roostervrije dagen. Deze zijn als volgt ingeroosterd:
1 /2
Maandag 11 september
Woensdag 4 oktober
Vrijdag 3 november
Vrijdag 8 december
Maandag 22 januari

Vrijdag 23 februari
Vrijdag 16 maart
Maandag 9 april
Maandag 28 mei
Vrijdag 15 juni

3 en 4
Woensdag 4 oktober Maandag 9 april
Vrijdag 3 november
Vrijdag 15 juni
Maandag 22 januari
Vrijdag 23 februari
Vrijdag 16 maart

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

Vakantierooster
Leidens Ontzet:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Paasvakantie:
Meivakantie:
2e Pinksterdag:
Zomervakantie:

dinsdag 3 oktober 2017
16 oktober 2017 t/m 22 oktober 2017
23 december 2016 t/m 7 januari 2018
24 februari 2018 t/m 4 maart 2018
30 maart 2018 t/m 2 april 2018
27 april 2018 t/m 13 mei 2018
maandag 21 juni 2018
14 juli 2018 t/m 26 augustus 2018

De oplettende ouder heeft opgemerkt dat de vakantieregeling van de gemeente
Leiden slechts 1 week meivakantie betreft. Na overleg met de personeels- en
oudergeleding van de Medezeggenschapsraad, hebben we 3 margedagen aan deze
vakantie vastgeplakt, zodat er een meivakantie van 2 weken ontstaat (inclusief
Koningsdag en Hemelvaartsdag). Op Goede Vrijdag is de vierde margedag ingezet.
In verband met deze verlengde meivakantie en de vrije dag op Goede Vrijdag, hebben we
de studiedagen ingedeeld op 4 woensdagen na schooltijd.

Klasbezetting schooljaar 2017-2018
Na overleg met personeelsleden en de Medezeggenschapsraad ziet de klasbezetting en de
invulling van de overige taken er als volgt uit:
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

1/2A

Sharony v. Rossum

Sharony v. Rossum

Sharony v. Rossum

Lucienne de Jong

Lucienne de Jong

1/2B

Meike de Goeij*

Meike de Goeij*

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
Kris Heruer

Marjolijn
Remmerswaal
Kris Heruer

Hanneke Coorens

Hanneke Coorens

1/2E

Marjolijn
Remmerswaal
Kris Heruer

Kris Heruer

Nynke Tesselaar

3A

Sjaan Kuipers

Sjaan Kuipers

Ineke van Kempen

Ineke van
Kempen
Jerney Snijers

Ineke van
Kempen
Jerney Snijers
*Saskia Bakker-de
Koning
Anoeska Fakkel
Ingrid Kruit

3B

Jerney Snijers

Jerney Snijers

Jerney Snijers

4A

Anouk Emanuels*

Anouk Emanuels*

Anouk Emanuels*

4B

Gea de Beer

Gea de Beer

Gea de Beer

*Saskia Bakker-de
Koning
Anoeska Fakkel

5A

Linda v.d. Meer

Linda v.d. Meer

Linda v.d. Meer

Ingrid Kruit

5B

Rianne Hofland

Rianne Hofland

Rianne Hofland

Rianne Hofland

Rianne Hofland

6A

Max/Carla

Carla Crispijn

Carla Crispijn

Max Wesselman

Max Wesselman

6B

Audrey Bonnet

Audrey Bonnet

Audrey Bonnet

Audrey Bonnet*

Elise Tissing

7A

Christianne
Wiersema
Herman v.
Kleinwee
Nils de Groot

Christianne
Wiersema
Sjaan Kuipers

Monique Klatt

Monique Klatt

8A

Christianne
Wiersema
Herman v.
Kleinwee
Nils de Groot

Nils de Groot

Herman v.
Kleinwee
Nils de Groot

Herman v.
Kleinwee
Nils de Groot

8B

Tom de Beer

Tom de Beer

Tom de Beer

Tom de Beer

Job Weststrate

7B

*1/2B: juf Meike haar zwangerschapsverlof loopt na de zomervakantie nog door. Haar invalster Lotte van der
Biezen gaat vanaf augustus werken bij SO PI de Brug. Binnenkort worden de ouders geïnformeerd over wie de
verlofinvulling van Meike gaat overnemen.
*4A: Juf Anouk Emanuels gaat met zwangerschapsverlof. Zij zal het schooljaar op de maandag, dinsdag en
woensdag gezamenlijk opstarten met invalster Robin Kramer. Robin zal per 4 september tijdelijk het roer van
Anouk overnemen. Juf Saskia Bakker – de Koning is tot 21 september met zwangerschapsverlof, juf Robin zal tot
die tijd ook haar verlof tot haar rekening nemen.
*6B: Juf Audrey Bonnet heeft een tijdelijke uitbreiding gekregen om het ouderschapsverlof van juf Elise Tissing
te vervangen.
Overige taken:
Directeur: Jan Diebels
Adjunct-directeur: Saskia Rijsbergen
Intern Begeleiders: Nynke Tesselaar, Elise Tissing
Bouwcoördinatoren: Trees Ouwerkerk, Jerney Snijers, Nils de Groot
Vakleerkrachten bewegingsonderwijs: Sjoerd Jenninga, Paul van Ark en vacature kleutergymnastiek.
Combinatiefunctionaris: Sjoerd Jenninga
Onderwijsassistenten: Gerie van der Meer, Margareth Meijer
ICT: Max Wesselman en Kris Heruer (website/Schoudercom)
RT/Plusgroep bovenbouw: Monique Klatt, Hermen van Kleinwee
Engels/handvaardigheid groep 7B: Hanneke Coorens
Administratief medewerker: Angélique Diebels - van Rij
Conciërges: Jan van der Heiden, Anneke Sloos, Irene Laterveer

*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 deze week geïnformeerd over de
indeling.

Aankondiging kennismakingsgesprekken: 14 en 19 september 2017
Uiteraard wilt u ook kennismaken met de nieuwe groepsleerkracht(en) van uw kind(eren). De
leerkrachten ook met u! We hebben immers met elkaar uitgesproken dat het kind centraal
staat en dat we samen met de ouders verantwoordelijk willen zijn voor de ontwikkeling van
het kind. Hiervoor zijn goede oudercontacten belangrijk, zodat de drempel om elkaar aan te
spreken wordt verlaagd.
Hierom zijn aankomend schooljaar op 14 en 19 september kennismakingsgesprekken voor de
groepen 1 t/m 8 ingepland (voor de onderbouw geldt: alleen voor de nieuw gekomen
kleuters).

Het doel van deze gesprekken? Ouders geven leerkrachten relevante informatie over hun
kind, zodat de leerkracht goed voorbereid aan het schooljaar kan beginnen. Zie het als het
ware als een ‘omgekeerd tien-minutengesprek.’
De basis voor het gesprek is een formulier dat de ouders vooraf invullen en inleveren. Op het
formulier kunnen ouders hun visie geven op de persoonlijkheid van hun kind en kunnen
bijzonderheden worden vermeld. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zult u dit formulier
ontvangen.

Schoolgids
In de vakantie wordt de schoolgids voor het nieuwe schooljaar op onze website geplaatst.
Op maandag 28 augustus volgt de uitreiking aan ouders die dit op Schoudercom hebben
aangegeven. Binnenkort volgt hierover bericht.

Afscheid groep 8
De leerlingen van groep 8 nemen afscheid van de school. Zij zijn op het
moment druk bezig met de repetities voor een grandioos slotoptreden op
het plein van Morskring Dam genaamd “A Morsknights Tale!” Voor deze
avond zijn toegangskaarten nodig. De kaartverkoop voor groep 8 is gestart
op dinsdag 13 juni. Maandag 19 juni start de kaartverkoop voor andere
belangstellenden. Alle leerlingen van de school krijgen de liedjes van de
show onder schooltijd te zien.
Op maandag 3 juli is voor de achtste groepers en hun ouders de uitreiking van het laatste
rapport, de oorkonde en de afscheidsmap georganiseerd. Tijdens dit slotfeest (de Nacht van 8)
zal er voor de ouders een korte bijeenkomst in de aula van Morskring Dam plaatsvinden. Daarbij
zullen we even stilstaan bij het afsluiten van de basisschoolperiode van de leerlingen. Daarna zal
groep 8 zich in het feestgewoel van de rest van de avond/nacht storten! We wensen groep
acht, de ouders en groepsleerkrachten Tom, Nils en Job een mooie afsluiting toe!

Uitslag MR verkiezingen
De MR van de Morskring bestaat uit 8 leden, 4 ouders en 4
personeelsleden. Dit schooljaar zullen 4 mensen afscheid nemen
van de MR; 2 ouders (Jos Seegers en Cleo Besteman) en 2
personeelsleden (Linda van der Meer en Saskia Rijsbergen). Deze
plekken moeten, voor een periode van 3 jaar, weer opgevuld
worden om aan het begin van het volgende schooljaar op volle
kracht samen met de schooldirectie en het bestuur mee te denken
over het beleid en ‘klimaat’ op de Morskring.
Voor het verkiezen van de nieuwe oudergeleding konden ouders
tot 29 mei op twee kandidaten van hun voorkeur een stem uitbrengen. Van de 330
stemgerechtigden hebben 168 ouders gestemd. De twee ouders met de meeste stemmen
zijn: Joost van der Wal en Rommie van Rossem. Beiden ouders hebben een kind(eren) in de
onder- en middenbouw. De personeelsgeleding zal aangesterkt worden met Jerney Snijers
en Nils de Groot. We heten de nieuwe leden van harte welkom in de MR! De vertrekkende
leden danken we voor hun jarenlange inzet en positief kritische blik. De school heeft dat erg
gewaardeerd!
Wat doet de MR?
De MR is de gesprekspartner van de schooldirectie en het bestuur PROOLeiden, en houdt
zich met name bezig met de beleidsmatige kant van het onderwijs van de Morskring. De MR
wordt gevraagd directiebesluiten van advies of instemming te voorzien. Het advies- en
instemmingsrecht ten aanzien van de diverse onderwerpen is vastgelegd in het
Medezeggenschapsreglement. Naast de beleidsmatige kant van het onderwijs houdt de MR
zich, in nauw overleg met de schooldirectie, het schoolteam en de Ouderraad, ook bezig
met het 'klimaat' in de school.
Voor meer informatie zie; onze website www.morskring.nl, onder het kopje 'Nieuws & Info'.

