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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij de maandelijkse Morskring Info met dit keer veel zaken om in de agenda te
schrijven. De data zijn al eens in eerdere Schoudercomberichten of brieven voorbij
gekomen, maar nu voor het gemak onder elkaar gezet.
In Schoudercom is een handige kalender opgenomen. De beheerder van
Schoudercom zorgt dat deze up to date blijft. Heeft u nog geen
Schoudercomaccount? Dan wordt het hoog tijd om uw e-mailadres door te geven
aan de leerkracht van uw kind. Daarna krijgt u zo spoedig mogelijk bericht om uw
eigen account op Schoudercom te activeren. Zo blijft u goed op de hoogte van alle
zaken die in en rondom school spelen.
Hutspotmaaltijd
Over een paar weken stort heel Leiden zich weer
massaal in het ‘3 oktober feestgedruis’.
Zeggen we 3 oktober, dan denken we aan haring
en wittebrood, maar natuurlijk ook aan hutspot!
Traditiegetrouw wordt op school ook dit jaar weer
die heerlijke Leidse maaltijd voorgeschoteld.
Op maandag 2 oktober verzorgt de Ouderraad met
hulpouders tussen de middag een hutspotmaaltijd.
Om die reden blijven alle kinderen tussen de
middag over en draaien we die dag een
continurooster. Dit betekent dat de school om 14.00 uur eindigt. Op maandag 2
oktober is er dus geen Kinderkantine. Aan het overblijven zijn voor deze dag geen
kosten verbonden. Kinderen die naar Wonderland gaan, worden om 14.00 uur van
school opgehaald.
Alle kinderen moeten ’s ochtends een bord, bestek en beker meenemen. Dit alles in
een plastic draagtas (voorzien van naam). Het bord moet stevig zijn, niet van karton
of dun plastic. Drinken en een pauzehapje voor de ochtendpauze nemen de
kinderen zelf mee. Door de hutspot is geen vlees verwerkt. Dit wordt er apart bij
geserveerd, waarbij we rekening houden met onze vegetarische en halal etende
kinderen. Kinderen die echt geen hutspot lusten, mogen van thuis brood
meenemen.
Op maandag 3 oktober zijn alle schoolgaande Leidse kinderen vrij. Wij wensen
iedereen alvast een gezellig 3-oktoberfeest toe! Op woensdag 4 oktober hebben de
groepen 1 t/m 4 een roostervrije dag. De kinderen van groep 5 t/m 8 zien we dan
graag weer op school!
Kinderboekenweek ‘Gruwelijk Eng!’
4 Oktober start de Kinderboekenweek met het thema
“Gruwelijk Eng!” Natuurlijk willen wij daar op school niet
zomaar aan voorbij gaan. Zo worden er bijzondere
voorleesactiviteiten in de klas georganiseerd. En vindt voor
alle leerlingen op woensdag 11 oktober de
Kinderboekenmarkt op locatie Storm plaats (van 11.45 uur
tot 12.30 uur). De leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben
tijdens deze activiteit hun eigen kraam ingericht en
verkopen boeken. Op woensdagavond 11 oktober is er
ook een voorleesavond in de kleuterbouw van 18.30 tot
19.00 uur. Over de laatste twee activiteiten wordt u nog
apart geïnformeerd.

Ingebruikname locatie Storm
Vrijdag 15 september is met alle leerlingen van de Morskring op feestelijke wijze de
ingebruikname van locatie Storm gevierd.
Na een jaar in een noodgebouw gebivakkeerd te hebben, mocht de bovenbouw
dit schooljaar starten in het schitterend gerenoveerde gebouw aan de Storm
Buysingstraat. Hoewel er nog wat klussen te doen zijn, mocht dit niet ongemerkt
voorbij gaan. Daarom togen de groepen van de Damlaan in een bonte stoet
richting Storm om de start op locatie Storm mee te vieren.
De Kinderraad mocht met kleine en grote confettipijlen de start in het nieuwe
gebouw officieel maken. De hele school telde af van 10 tot 0 om daarna in
dwarrelende confetti het Morskring-lied te zingen.
De Morskring is ontzettend trots op deze prachtige locatie. Een mooie entree, een
schitterende aula, verbrede gangen met extra
werkplekken en klaslokalen met verschillende eigen
kleurschakeringen. Het is een schoolgebouw om
samen te leren, samen te vieren en samen te groeien.
Landelijke stakingsdag: donderdag 5 oktober 2017
Zoals eerder aangekondigd (zie bijlage), is de school
ook op donderdag 5 oktober gesloten en wordt er, in
verband met de staking, geen onderwijs gegeven.
Erg ongelukkig voor onze Morskringkinderen en ouders die juist in deze Leidse feestweek al een
bijzonder rooster met vrije dagen en continurooster
meemaken… Dat beseffen wij ons goed. Echter
vragen wij u als ouder om solidair te zijn met de
staking middels het vinden van opvang voor uw kind(eren). Indien dit voor u
onverhoopt niet te realiseren valt, verzoeken wij u om telefonisch contact op te
nemen met de directie. Uiteraard is BSO Wonderland geïnformeerd over de staking
en houden zij rekening met de komst van uw kind(eren).
Herfstvakantie en studiedag
Op zaterdag 14 oktober start de herfstvakantie. Op maandag 23 oktober worden
alle leerlingen weer op school verwacht. Op woensdag 25 oktober organiseert ons
bestuur PROOLeiden voor alle personeelsleden een verplichte studie-ochtend met
als thema "Ongekend Talent." De ochtend bestaat uit lezingen en workshops. Het
programma van de ochtend sluit aan op een ander groot evenement in de
middag: Het Leids Onderwijsfestival vol inspiratie, ontmoeting en het delen van
kennis. Dit houdt in dat alle leerlingen op woensdagochtend 25 oktober vrij zijn. In
verband met de ingelaste studiedag komt de roostervrije dag op maandag 9 april
te vervallen en worden op deze dag ook de leerlingen van groep 1 t/m 4 op school
verwacht.
Ziekmeldingen
Is uw kind ziek en het kan niet naar school, dan bent u verplicht dit vóór half 9
te melden. Wij verzoeken u telefonisch (dus niet via Schoudercom) contact
op te nemen met de school. Het telefoonnummer van de school is:
071-5760852 (Dam) + 071-5760853 (Storm).
In de meeste gevallen krijgt u de conciërge aan de lijn. Vertel hem/haar ook
in welke groep uw kind zit. Het ziekmelden door een vriendje, vriendinnetje,
broertje of zusje is niet toegestaan. Ook accepteren we niet dat kinderen zelf
bij de leerkracht komen melden dat hij of zij naar bijv. de dokter of de
tandarts moet. Dit moet echt door de ouders zelf gebeuren.

Kinderraad weer bijeen!
Op vrijdag 23 september kwam de Kinderraad
bijeen om belangrijke schoolzaken met elkaar
te bespreken. Zo stonden de volgende punten
op de agenda: voorstelrondje, de taak van de
Kinderraad, de pilot ‘sloffen in de bovenbouw,
’nieuws uit de groepen en plannen voor het
nieuwe schooljaar.
De nieuw gekozen
klassenvertegenwoordigers raakten niet
uitgepraat over de onderwerpen en hadden
veel tips en adviezen waar de school mee
aan de slag kan.
Samenstelling Kinderraad:
5A – Julian (5a), Emily-Jane (5a), Sophia
(5b), Jasper (5b), Mats (6a), Hannah (6a),
Manouk (6b), Robine (6b), Hanin (7a),
Roemer (7a), Jeanne (7b), Mischa (7b),
Yassin (8a), Neeltje (8a), Marijn (8b) en
Christiaan (8b).

Cursus Positief opvoeden! (Triple P)
Op 23 oktober (Alphen) en 25 oktober (Leiden) a.s. van 19.30-21.30 uur start de
cursus ‘Positief opvoeden!’ (Triple P) voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar met
emotionele en/of gedragsproblemen.
Ouders leren het lastige gedrag van hun kind beter begrijpen, een positieve band
met hun kind ontwikkelen, aandacht besteden aan gewenst gedrag, omgaan met
ongewenst gedrag en voorkomen dat situaties uit de hand lopen.
De opvoeding van kinderen is een belangrijke, maar soms zware taak. Simpele,
duidelijke tips over hoe om te gaan met lastig gedrag kunnen heel prettig zijn. De
cursus ‘Positief opvoeden’ kan deze tips geven.
De cursus duurt 8 weken en bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten van 2 uur en 3
telefonische contacten met de trainer, kosten € 25,- p.p. (m.u.v. niet subsidiërende
gemeenten). Aanmelden via www.cjgcursus.nl

