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Beste ouders/verzorgers,
Welkom in het nieuwe schooljaar 2017-2018! Onze accu is weer opgeladen en het
hele schoolteam is klaar voor een fijn en sfeervol leerjaar. Maandag, bij het ingaan
van de school, was op de gezichten van zowel ouders als kinderen af te lezen dat
iedereen er weer zin in heeft.
Onderstaande informatie betreft zaken die voor dit schooljaar van belang zijn.
Mede namens het team wensen we u en de kinderen een fijn schooljaar toe!
Jan Diebels & Saskia Rijsbergen
Schoolleiding Morskring
Nieuwe gezichten
Een speciaal welkom voor de leerlingen en ouders die
nieuw op school zijn gekomen. Ook in het team zijn er wat
nieuwe gezichten te ontdekken. Op locatie ‘Dam’
verwelkomen we meester Jelle in groep 1/2 B. Gedurende
de afwezigheid van juf Meike zal hij de vervanging
vervullen.
In verband met zwangerschapsverloven van juf Saskia
Bakker en juf Anouk Emanuels in groep 4A, is juf Robin
Kramer wederom als invalkracht te vinden in deze groep.
Vorig jaar namen we op het laatste moment afscheid van
kleutergymmeester Arjen van Duijn. Vakleerkracht Rik Brouwer zal dit jaar samen met
de leerkrachten van de onderbouw de kleutergym verzorgen.
Uiteraard mogen we ook dit jaar studenten van de Pabo Hogeschool Leiden
verwelkomen. Wij wensen Rob Seldenrijk (vanaf januari in 7B), Bo van Leyden (1/2C),
Evelien Boelders (1/2E) en Nienke de Groot (5B) een succesvol en leerzaam
stagejaar toe.
We hopen dat iedereen zich snel thuis zal voelen op de Morskring!
Gerenoveerd gebouw Morskring Storm
Voor de leerlingen en leerkrachten van de groepen 6,7 en 8 was afgelopen
maandag een extra bijzondere start. Met confettikanonnen werden de leerlingen
binnengehaald en konden ze eindelijk gebruik gaan maken van hun eigen
gerenoveerde gebouw! Nieuwe vloeren, vers geverfde muren, ruimere gangen en
nieuwe toiletblokken. Alles zag er fris en startklaar uit. Uiteraard zijn er nog kleine
klusjes die nog uitgevoerd moeten worden. De komende weken zal dat onze
aandacht hebben.
Op vrijdagmiddag 15 september zullen we met alle Morskringleerlingen stilstaan bij
de opening van het bovenbouwgebouw. Na schooltijd bestaat er voor andere
belangstellenden tot 15.45 uur de mogelijkheid om even een kijkje te nemen. U bent
van harte welkom!
Sportdag
Zoals u in de jaarkalender en in de schoolgids heeft kunnen lezen, is op woensdag 20
september de sportdag van de Morskring. We gaan op deze dag met de hele
school, dus ook de kleuters, sporten op de atletiekbaan aan de Antonie Duycklaan
9a in de Leidse Hout. De kinderen moeten tussen 8.30 en 8.45 uur aanwezig zijn op
de atletiekbaan. Ze verzamelen bij hun juf of meester totdat we gaan starten met de
sportdag. We verwachten dat de kinderen hun sportkleding (inclusief Morskring t-

shirt) al aan hebben als ze op de atletiekbaan aankomen. Ouders zijn vanaf 12:00
uur van harte welkom om de estafette van groep 8 te aanschouwen en aansluitend
de leerlingen mee te nemen. Kinderen die naar BSO Wonderland gaan, worden
door de begeleiders opgehaald van het sportveld. Wonderland verzoekt de ouders
om deze leerlingen niet op de fiets te laten komen. Specifieke informatie volgt via
Schoudercom.
Kennismakingsgesprekken
Op donderdag 7 september en dinsdag 12 september
zijn de jaarlijks terugkerende kennismakingsgesprekken
voor de groepen 3 t/m 7* (inschrijving volgt via
Schoudercom). Gedurende deze gesprekken is het de
bedoeling dat ouders relevante informatie over hun
kind geven, zodat de leerkracht goed voorbereid aan
het schooljaar kan beginnen. Zie het als het ware als
een ‘omgekeerd tien-minutengesprek’ waarbij de
ouder een informerende rol invult.
De basis voor het gesprek is een formulier dat de ouders vooraf invullen en inleveren.
Het formulier kunt u vinden in de bijlage van deze Morskring Info. Op het formulier
kunnen ouders hun visie geven op de persoonlijkheid van hun kind en kunnen
eventuele bijzonderheden worden vermeld. Wij vragen u om het formulier uiterlijk
maandag 4 september in te leveren bij de desbetreffende leerkracht(en).
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. Hiervoor is
goed oudercontact van groot belang, zodat de drempel om elkaar te spreken
wordt verlaagd. We zien u graag op 1 van de avonden van de
kennismakingsgesprekken!
*De groepsleerkrachten van de kleutergroepen voeren kennismakingsgesprekken in
de derde week nadat de nieuwe leerling op school is gestart.
Informatieavonden
Met de invoering van de kennismakingsgesprekken, komen de informatieavonden
voor de groepen 3 t/m 7 te vervallen.
Voor de ouders van leerlingen in groep 8 en de kleutergroepen blijft de
Informatieavond bestaan. Op donderdagavond 31 augustus worden de ouders
van groep 8 geïnformeerd over dit bijzondere leerjaar. Op maandagavond 20
november is dit het geval voor de ouders van de groepen 1/2. Aansluitend is er voor
deze kleutergroepen een Sint knutselavond ingepland.
Ouders van andere groepen worden over de specifieke zaken in de groep
geïnformeerd via een informatieboekje. Deze ontvangt u tijdens het
kennismakingsgesprek.
Trakteren
Komend schooljaar worden er weer veel verjaardagen gevierd. Naast trakteren in
de klas, komen de jarigen samen met twee klasgenoten de klassen rond. De
leerlingen trakteren alleen in hun eigen bouw. Zo besparen we onderwijstijd. U als
ouder hoeft ook aanzienlijk minder mee te geven. Voor wat betreft trakteren zien wij
graag een ‘gezonde’ traktatie. Ook voor de leerkrachten hoeft daarvoor geen
uitzondering te worden gemaakt
Overblijven: ondersteuning gezocht!
Tussen de middag is er voor de kinderen gelegenheid om over te blijven. De
leerlingen in de onder- en middenbouw worden begeleid door de vertrouwde
begeleiders en Wonderlandjuffen van de Kinderkantine. In de bovenbouw verzorgt
Wonderland de opvang. Nog niet voor alle groepen is dat dit schooljaar geregeld.
Indien er ouders/grootouders zijn die voor een kleine vergoeding (vrijwillige bijdrage)
ons uit de brand willen helpen, vernemen wij dat graag. Directeur Jan Diebels is
hiervoor het aanspreekpunt.

Aan het overblijven zijn kosten verbonden. Voor kinderen die overblijven moet een
‘overblijfkaart’ worden aangeschaft. Deze kaart werkt als een ‘rittenkaart.’De
volgende kaarten zijn te koop (* in de schoolgids zijn foutieve aantallen vermeld):
7-dagenkaart (geel): 10 euro
15-dagenkaart (blauw): 20 euro
30-dagenkaart (groen): 40 euro
60-dagenkaart (rood): 80 euro
120-dagenkaart (oranje): 160,00 euro
Ouders die een overblijfkaart willen kopen, kunnen
hiervoor
tussen half 9 en 9 uur terecht bij de conciërge. Dit kan op beide locaties. De
kinderen die zelf geld bij zich hebben om een kaart te kopen, moeten dit doen in de
ochtend en direct bij het ingaan van de school regelen.
Schooltijden
Groepen 1 t/m 4
's Morgens van 08.45 tot 12.00 uur
(inloopkwartier vanaf 08.30 uur)
's Middags van 13.15 tot 15.15 uur
(inloopkwartier vanaf 13.00 uur)
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)
’s Middags van 13.15 tot 15.15 uur
(inloopkwartier vanaf 13.00 uur)
Op woensdagmiddag is er geen school
Let op: Wanneer op locatie Dam om 8.25 uur wordt gebeld, is dit
signaal alléén bedoeld voor de leerlingen van groep 5. De
tweede bel geldt voor de groepen 1/2, 3 en 4. Pas op dat
moment mogen ouders en kinderen van deze groepen naar
binnen.
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:
GROEPEN 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

GROEPEN 3 EN 4
Woensdag 4 oktober
Vrijdag 3 november
Maandag 22 januari
Vrijdag 23 februari
Vrijdag 16 maart

Maandag 9 april
Vrijdag 15 juni

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

Vakantierooster
Leidens Ontzet: dinsdag 3 oktober 2017
Herfstvakantie: 16 oktober 2017 t/m 22 oktober 2017
Kerstvakantie: 23 december 2016 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie: 24 februari 2018 t/m 4 maart 2018
Paasvakantie: 30 maart 2018 t/m 2 april 2018
Meivakantie: 27 april 2018 t/m 13 mei 2018
2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018
Zomervakantie: 14 juli 2018 t/m 26 augustus 2018

Schoolgids
Voor overige zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2017 -2018 verwijzen wij
u naar de Schoolgids. De gids is als pdf-bestand terug te lezen op onze website:
www.morskring.nl. Op bladzijde 7 van de gids staan de ingeplande activiteiten
vermeld. De data zijn onder voorbehoud.
Hierbij het juiste overzicht voor onze vaste activiteiten en evenementen:

* donderdag 31 augustus 2017
* do 7 sept. + di 12 sept. 2017
* woensdag 20 september 2017
* vrijdag 29 september 2017
* maandag 2 oktober 2017
* 4 t/m 15 oktober 2017
* do 9 nov + di 14 nov 2017
* maandag 20 november 2017
* maandag 20 november 2017
* maandag 4 december 2017
* dinsdag 5 december 2017
* woensdag 20 december 2017
* do 11 jan + di 16 jan 2018
* Donderdag 22 februari 2018
* do 8 maart + di 13 maart 2018
* Donderdag 29 maart 2018
* Dinsdag 3 april 2018
* 17 – 18 – 19 april 2018
* vrijdag 20 april 2018
* woensdag 25 april 2018
* ma 28 mei t/m vr 1 juni 2018
* woensdag 13 juni 2018
* donderdag 28 juni 2018
* woensdag 4 juli 2018
* woensdag 4 juli 2018
* maandag 9 juli 2018

Informatieavond-groep 8
Kennismakingsgesprekken-groepen 3-8
Sportdag in de Leidse Hout
Minikoraal-groepen 7-8
Hutspotmaaltijd/3 oktoberfeest
Kinderboekenweek
Voortgangsgesprekken
Werkavond groepen 1/2 i.v.m Sint
Informatieavond onderbouw-groepen 1/2
Sinterklaas in de onderbouw
Sinterklaas in de midden + bovenbouw
Kerstdiner
Adviesgesprekken VO-groep 8
1e Rapport-groepen 3-8
Rapportgesprekken
Paasontbijt
Start schoolproject “Wereldfeesten/Let’s Party!”
Cito-Eindtoets-groep 8
Koningsspelen
Presentatieavond schoolproject
Schoolkamp- groep 8
Meesters-/juffendag
Schoolfotograaf
2e Rapport-groepen 3 t/m 7
Musical groep 8
Nacht van Acht groep 8

.

Overige activiteiten:

* Bibliobus
* Buurtschoonmaakdag- groep 7
* Theater- en museumbezoeken
* Excursies
* Filosofieproject-groep 8
* Carrousel
* Boekenmarkt
* Sportactiviteiten/clinics
* Activiteiten Morskring Één
* Voorleeswedstrijd-groepen 7-8
* Schoolreisjes
* Verkeersexamen- groep 7
* Entreetoets Cito- groep 7
* Schoolsporttoernooien
* Workshops (muziek/dans/kunst)
* Technolab- groepen 3-8
Houd voor eventuele wijzigingen of toevoegingen de Schoudercomkalender en
Morskring Info’s in de gaten.

