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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Ook deze maand weer een nieuwsbrief met informatie over
algemene zaken die nu, of in de komende tijd, op De Morskring
spelen. Tussendoor wordt u via ons digitale ouderportaal SCHoolOUDERCOMmunicatie op de hoogte gebracht van het wel en wee
in de klas en op school. Blijf goed op de hoogte en bekijk
regelmatig uw inbox. Zo voorkomt u dat u en uw kind voor
verrassingen komen te staan.

Voortgangsgesprekken
Zoals u weet zijn we vorig schooljaar gestart met een nieuwe
invulling van onze oudergesprekken. Zo hebt u in augustus al kennis
kunnen maken met de leerkracht(en) van uw kind(eren) en relevante informatie
over uw kind kunnen delen, door middel van de kennismakingsgesprekken.
Op donderdag 9 november en dinsdag 14 november vinden de
voortgangsgesprekken plaats. Op deze middagen/avonden informeren
leerkrachten ouders over de voortgang van hun kind. Denk hierbij aan werkhouding,
eventuele resultaten en het welbevinden van de leerling. Het betreft geen
rapportgesprek. Het eerste rapport wordt immers in februari uitgereikt.
U heeft vorige week via Schoudercom een uitnodiging met intekenlijst voor de
voortgangsgesprekken ontvangen en zich kunnen aanmelden via de lijst.
De gesprekken zijn vrijblijvend. Dus niet verplicht. Mocht de groepsleerkracht
bepaalde ouders beslist willen spreken, dan worden deze ouders via een persoonlijk
Schoudercombericht nog eens uitgenodigd om zich in te schrijven op een van de
voorgestelde datums.

Roostervrije dagen schooljaar 2017-2018
Wellicht ten overvloede hierbij nogmaals het overzicht van onze roostervrije dagen
voor de groepen 1 en 2 en de groepen 3 en 4.
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!
*Let op! In verband met de ingelaste studieochtend van 25 oktober jl. (zie
nieuwsbrief september 2017), komt de roostervrije dag op maandag 9 april te
vervallen.

Sint in het land! Het schoolprogramma:

Op zaterdag 18 november vaart Sinterklaas met zijn Pieten ons
land binnen. Vanzelfsprekend brengt de Sint ook dit jaar weer
een bezoek aan de Morskring. In de groepen 5 t/m 8 worden
lootjes getrokken voor de surprisedag. En op maandagavond
20 november gaan de ouders van de kleutergroepen de
klassen omtoveren in Sintstemming (Let op: dit moet voor de
kinderen geheim blijven). Tevens is dit de informatieavond voor
ouders van de kleutergroepen (inloop: 19.15 uur, start: 19.30
uur). De avond duurt tot 21.00 uur.
De resterende activiteiten en nieuwtjes zijn hieronder op een
rijtje gezet:










Vrijdag 17 november: Lootjes trekken voor de groepen 5 t/m 8.
Dinsdag 22 november: “Sinterpoppenkast” voor de kleutergroepen.
Vrijdag 24 november: kruidnoten bakken bij de kleuters.
Woensdag 29 november: Schoen zetten voor de groepen 1 t/m 5. Hier krijgen de
kinderen zelf ook bericht over, dus niet verklappen!
Donderdag 30 november: pietengym bij de kleuters (specifieke informatie volgt)
Woensdag 29 november: kruidnoten bakken in de groepen 3.
Maandag 4 december: Sinterklaasfeest bij de kleuters. De kinderen mogen een
Pietenmuts of mijter op. De kleuters gaan vandaag om 12 uur naar huis en hebben ’s
middags vrij. Er is alleen Kinderkantine voor de groepen 3 t/m 8. Kleuters die naar
Wonderland gaan worden om 12.00 uur van school gehaald.
Dinsdag 5 december: Vandaag zijn de groepen 3 t/m 8 aan de beurt. ’s Ochtends
brengt Sinterklaas een bezoek aan locatie Dam en daarna zijn Sint en Piet aanwezig
op locatie Storm. Verder gaan de kinderen uit de groepen 3 en 4 koek vergulden en
zijn in de groepen 5 t/m 8 in de ochtend de mooiste surprises te bewonderen.
Vandaag draait de school een continurooster. Dit betekent dat alle groepen ’s
middags om 14.00 uur uitgaan. Kinderen die naar Wonderland gaan, worden om
14.00 uur opgehaald van school. Er is vandaag geen Kinderkantine. Aan het
overblijven zijn geen kosten verbonden. Geeft u een lunchpakket mee?

Dinsdag 12 december: opnieuw een stakingsdag?
Wellicht heeft u er in de media al van vernomen: de actiegroep ‘PO in Actie’, de
onderwijsvakbonden en de PO-raad (de organisatie van schoolbesturen) stellen
minister van Onderwijs Arie Slob een ultimatum. Hij krijgt een maand de tijd om meer
geld vrij te maken voor een beter salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs.
De Volkskrant meldt op 3 november het volgende:
… Het basisonderwijs stelt minister Arie Slob (Onderwijs) een ultimatum. Hij krijgt
een maand de tijd om meer geld vrij te maken voor een beter salaris en minder
werkdruk in het primair onderwijs. Lukt dat niet, dan blijven de scholen op 12
december opnieuw een dag dicht.

Dat hebben actiegroep PO in Actie, de onderwijsvakbonden en de PO-raad
(de organisatie van schoolbesturen) donderdag besloten. 'De actiebereidheid
is bij alle partijen enorm', zegt Jan van de Ven van PO in Actie, dat gesteund
wordt door meer dan 45 duizend leerkrachten. Begin oktober waren de
scholen ook al een dag dicht.
De actievoerende partijen, verenigd in het PO-front, eisen dat
basisschoolleerkrachten evenveel betaald krijgen als de collega's in het
voortgezet onderwijs. Ook willen ze minder werkdruk. Daar is in totaal circa 1,4 miljard euro
voor nodig. Een deel daarvan is al door het kabinet beschikbaar gesteld, maar daar neemt het
PO-front geen genoegen mee.

We willen hem een serieuze kans bieden om te laten zien wat hij waard is. Minister Slob krijgt
daarom tot de week van 5 december de tijd om het hele bedrag vrij te maken. Dan wordt in de
Tweede Kamer de onderwijsbegroting behandeld. 'De nieuwe minister stelt zich tot nu toe
constructief op', zegt Van de Ven. 'Hij heeft ons al uitgenodigd om te komen praten. We willen
hem een serieuze kans bieden om te laten zien wat hij waard is.'
Komt Slob niet aan de eisen tegemoet, dan volgt op 12 december opnieuw een landelijke
staking, zo nodig gevolgd door een estafettestaking in 2018. Van de Ven: 'Dan gaan
bijvoorbeeld in januari de scholen in Friesland en Groningen een dag dicht, in februari die in
Noord-Brabant en Limburg, enzovoorts. Zo blijft het onderwerp op de agenda...'
Door: Rik Kuiper 3 november 2017
Voor het laatste nieuws over de acties verwijzen wij u naar:
https://www.poinactie.nl/media. Uiteraard hopen we als schoolorganisatie, net als u,
dat een nieuwe staking niet nodig blijkt te zijn. Toch willen wij u erop attenderen dat
de kans bestaat dat ook de schooldeuren van de Morskring op 12 december
opnieuw gesloten blijven. Uiteraard is dat afhankelijk van de hoeveelheid
deelnemende leerkrachten (inventarisatie binnen ons schoolteam volgt) en overleg
binnen onze Medezeggenschapsraad. We houden u op de hoogte!

Vergadering Medezeggenschapsraad (MR)

Op maandag 9 oktober jl. kwam de MR bij elkaar voor de eerste vergadering van
het schooljaar 2017-2018. Zaken als: taken binnen de MR, het huishoudelijk
regelement, de jaarplandoelen van de school , werden besproken. Binnenkort zijn
de notulen van deze bijeenkomst na te lezen op de website. Onder het menu
"Nieuws & Info" vindt u een link naar onze MR-documenten. De volgende MRvergadering staat gepland op maandag 11 december.
Samenstelling van de MR:
Oudergeleding: Annemarie Venemans, Harold Backus, Joost van der Wal en
Rommie van Rossem. Personeelsgeleding: Ineke van Kempen, Gea de Beer, Jerney
Snijers en Nils de Groot

Foto’s en filmopnames

Uitjes, sportactiviteiten, een foto in de klas met
vriendjes… Genoeg leuke momenten om als
schoolouder een foto te maken. 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 kind ook andere kinderen staan en gebruik deze
foto’s nooit op sociale media. Wilt u een foto van uw
kind met andere kinderen op sociale media gebruiken?
Dan kan dat alleen na toestemming van de ouders van
de betreffende leerling(en).

Schoolgruiten

Ook dit jaar is De Morskring geselecteerd om als school deel te nemen aan het
project ‘ EU-Schoolgruiten’. Van 13 november t/m 20 april krijgen de kinderen op
school drie stuks groenten en/of fruit per week. Ook zijn er lessen over groente, fruit
en gezonde voeding. Het project is van tijdelijke aard en zien wij als een aanvulling
om gezond eten te blijven stimuleren. Voor meer informatie: www.euschoolfruit.nl

Snoepen tijdens kinderkantine
In het kader van het stimuleren van een gezonde leefstijl, willen wij u attenderen op
het volgende: de afgelopen tijd bemerken wij een toename van snoepen tijdens het
overblijven. Het meegeven van snoep en chips raden wij ten zeerste af. Het mag
niet zo zijn dat kinderen hun lunch niet opeten, omdat zij zoveel ander ‘lekkers’ bij
zich hebben. Bovendien willen we niet dat kinderen meegebracht snoepgoed als
ruilmiddel inzetten of uit gaan delen. Zo voorkomen we scheve gezichten en komen
kinderen, waarvan de ouders liever niet hebben dat zij snoep nuttigen, er niet mee in
aanraking.

Gezonde traktaties
Vanuit de oudergeleding van onze MR kwam het volgende aandachtspunt naar
voren: voor ieder kind is het een feest om jarig te zijn. Al is het maar om op school in
de klas te mogen trakteren en daarna de andere klassen rond te gaan! Voor wat
betreft het trakteren zien wij graag een ‘gezonde’ traktatie. Ook voor de
leerkrachten hoeft geen uitzondering te worden gemaakt! Zoek eens op internet en
u vindt allerlei tips en suggesties voor leuke, originele en vooral verantwoorde
traktaties. De traktatie bestaat wat ons betreft uit 1 stuk. Toegevoegde speeltjes,
toeters of schrijfgerei heeft, zoals de leerkrachten in de klassen observeren, geen
meerwaarde en zorgt eerder voor onrust.
Ook zullen we zelf de kinderen enthousiasmeren met gezonde traktaties. Het
bovengenoemde project Schoolgruiten, maar ook de lessen in de groepen waarbij
leerlingen zelf een gezonde traktatie maken, zullen hieraan bijdragen.

