juni 2018
Beste ouders/verzorgers,
We zijn beland in de laatste vier weken van het schooljaar 2017-2018. Een periode van
afronding, maar ook een periode om alvast vooruit te kijken naar het volgende schooljaar.
Graag informeren wij u in een uitgebreide ‘Morskring-Info’ over een aantal belangrijke zaken.

Klasbezetting 2018-2019
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*

Linda v.d. Meer

Linda v.d. Meer

Linda v.d. Meer

Lucienne de Jong

Lucienne de Jong

1/2B*

Sharony v. Rossum

Sharony v. Rossum

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

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*

Ingrid Kruit

Robin Kramer

Robin Kramer

Ingrid Kruit

Ingrid Kruit

5B

Rianne Hofland

Rianne Hofland

Rianne Hofland

Rianne Hofland

Rianne Hofland

6A*

Nils de Groot

Carla Crispijn

Nils/Carla

Carla Crispijn

Nils de Groot

6B*

Audrey Bonnet

Audrey Bonnet

Audrey Bonnet

Audrey Bonnet

Elise Tissing

7A*

Christianne
Wiersema
Herman v.
Kleinwee
Tom de Beer

Christianne
Wiersema
Sjaan Kuipers

Monique Klatt

Monique Klatt

8A

Christianne
Wiersema
Herman v.
Kleinwee
Tom de Beer

Tom de Beer

Herman v.
Kleinwee
Tom de Beer

Herman v.
Kleinwee
Job Weststrate

8B*

Rob Seldenrijk

Rob Seldenrijk

Rob Seldenrijk

Rob Seldenrijk

Rob Seldenrijk

7B

*1/2A: juf Linda gaat, na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in de middenbouw, wisselen van bouw. Zij
zal komend jaar, met juf Lucienne, lesgeven aan de leerlingen van groep 1/2A.
*1/2B: juf Meike is steeds vaker op school te zien. Na de zomervakantie keert zij, volledig hersteld, parttime
terug op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 1/2B. Juf Sharony zal in deze groep de lesgevende taken
op maandag en dinsdag vervullen. Op woensdag gaat juf Sharony voor alle onderbouwgroepen aan de slag
met kleuters met specifieke onderwijsbehoeftes.
*5A: Juf Ingrid heeft voor het schooljaar 2018-2019 een tijdelijke uitbreiding gekregen. Op dinsdag en
woensdag zien wij een nieuwe naam in de formatie staan: juf Robin Kramer. Zij is bij velen van ons al bekend in
verband met langdurig invalwerk in groep 4 en heeft er zin in om zich bij het Morskringteam te voegen.
*6A: Meester Nils is vanuit ons bestuur (PROOLeiden) op dinsdag en donderdag gedetacheerd naar
Hogeschool Leiden. Daar gaat hij studenten van de Pabo Sportklas begeleiden. Tevens is Nils op het gebied
van ‘Mens & Maatschappij’ actief betrokken bij het ontwikkelen van het nieuwe curriculum voor het primair en
voortgezet onderwijs. Hiervoor zal hij regelmatig op woensdag op pad zijn. Juf Carla zal dan in haar eigen
groep de vervanging verzorgen.
*6B: Juf Audrey Bonnet heeft ook dit jaar een tijdelijke uitbreiding gekregen om het ouderschapsverlof van juf
Elise Tissing te vervangen.
*7A: Juf Christianne gaat met zwangerschapsverlof. Zij zal het schooljaar op de maandag, dinsdag en
woensdag gezamenlijk opstarten met de invaller (hiervoor staat een vacature uit, we houden u op de
hoogte). De invaller zal per 10 september tijdelijk het roer van Christianne overnemen. Juf Monique Klatt neemt
de donderdag en vrijdag voor haar rekening.
*8B: Dit jaar heeft meester Rob met veel enthousiasme en kundigheid zijn eindstage in groep 7B vervuld.
Volgend schooljaar zal hij met deze groep meegaan naar groep 8B. We heten meester Rob van harte welkom
in ons team!

Overige taken:
Directeur: Jan Diebels
Adjunct-directeur: Saskia Rijsbergen
Intern Begeleiders: Nynke Tesselaar (di-wo-do), Elise Tissing (do)
Bouwcoördinatoren: Trees Ouwerkerk (onderbouw), Jerney Snijers (middenbouw), Saskia Rijsbergen (bovenbouw)
Vakleerkrachten bewegingsonderwijs: Sjoerd Jenninga (di-do) Paul van Ark (vr) en vacature.
Combinatiefunctionaris: Sjoerd Jenninga (ma, wo, vr)
Onderwijsassistenten: Gerie van der Meer, Margareth Meijer, Charlotte Schiphorst
Aan de slag met kleuters met specifieke onderwijsbehoeftes: Sharony van Rossum
Verbredingsklas middenbouw/bovenbouw: Max Wesselman
ICT: Max Wesselman en Kris Heruer (website/Schoudercom)
RT: Sophie Dekker
Engels/handvaardigheid groep 7B: Hanneke Coorens (dinsdagmiddag)
Administratief medewerker: Angélique Diebels - van Rij
Conciërges: Jan van der Heiden, Irene Laterveer
De oplettende kijker ziet dat meester Max niet in de klassenindeling is opgenomen. Hij gaat aan de slag met
een zogenaamde ‘Verbredingsklas’ waarin leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes op gezette tijden
extra uitdaging aangereikt krijgen. In het nieuwe schooljaar hoort u meer over het ‘hoe en wat?’ omtrent deze
ontwikkeling.
Tot slot heten we ook onze nieuwe onderwijsassistent Charlotte Schiphorst van harte welkom in ons team.

*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.

Roostervrije dagen
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 17 september
Vrijdag 19 oktober
Vrijdag 23 november
Maandag 14 januari
Vrijdag 22 februari

3 en 4
Vrijdag 15 maart
Maandag 1 april
Maandag 13 mei
Vrijdag 7 juni
Maandag 1 juli

Vrijdag 19 oktober
Vrijdag 23 november
Maandag 14 januari
Vrijdag 22 februari
Vrijdag 15 maart

Maandag 1 april
Vrijdag 7 juni

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

Studiedagen
Op de volgende studiedagen werken alle leerkrachten gezamenlijk aan de ontwikkeling van
de school. Op genoemde dagen zijn alle leerlingen vrij:
 Maandag 29 november
 Maandag 4 februari
 Woensdag 26 juni

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

woensdag 3 oktober 2018
20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
23 februari 2019 t/m 3 maart 2019
20 april 2019 t/m 5 mei 2019 (inclusief Pasen)
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni 2019
20 juli 2019 t/m 1 september 2019

Aankondiging estafette-staking; 12 september
Vorige week werden de werknemers van het basisonderwijs uit de regio Zuid-Holland en
Zeeland opgeroepen om deel te nemen aan de estafettestaking. De acties in het
basisonderwijs gaan door.
Staken is een individueel recht. Elk personeelslid kiest zelf of hij/zij meedoet aan een staking.
Na inventarisatie binnen het team blijkt wederom het merendeel van de leerkrachten deel te
nemen aan de staking. Hierom is de school op woensdag 12 september gesloten en wordt
er, in verband met deze stakingsdag, geen onderwijs gegeven. We willen u in zo’n vroeg
mogelijk stadium informeren over deze actie en vragen u als ouder om ook deze keer solidair
te zijn met de staking middels het vinden van opvang voor uw kind(eren). Indien dit voor u
onverhoopt niet is te realiseren, verzoeken wij u om na de zomervakantie telefonisch contact

op te nemen met de directie. Wij zullen samen met u kijken naar een adequate oplossing
voor de opvang van uw kind binnen de school. Tevens is BSO Wonderland geïnformeerd over
de staking en houden zij rekening met de komst van uw kind(eren). Na de zomervakantie
zullen we u uitgebreider informeren.

Overige zaken voor in de agenda:
Voor wat betreft de maand augustus en september zijn de volgende
zaken ingepland:
 Maandag 27 augustus: start van het nieuwe schooljaar
 Donderdag 30 augustus: informatieavond voor de
ouders/verzorgers van groep 8
 Donderdagavond 6 september of dinsdagavond 11 september:
kennismakingsgesprekken voor de ouders van groep 3 t/m 8.
 Woensdag 12 september: landelijke stakingsdag, alle leerlingen vrij.
 Maandag 17 september: roostervrije dag voor de groepen 1/2.
 Vrijdag 21 september: Sportdag. Alle leerlingen om 12 uur vrij.

Schoolfotograaf
Op donderdag 28 juni komt de schoolfotograaf.
Mocht het die dag regenen, zorgt u er dan voor
dat uw kind in regenkleding naar school komt
en, met name in verband met het maken van
een portretfoto, geen natte haren kan krijgen.
Kort nadat de foto’s zijn gemaakt ontvangen
kinderen op school een bestelstrook met
voorbeeldfoto en een persoonlijk bestelnummer.
Hiermee kunnen ouders of opa’s en oma’s via de
webshop van de fotograaf op deze site de foto’s
van hun kind bestellen.

Nieuws uit de MR
De MR van de Morskring bestaat uit 8 leden, 4 ouders en 4 personeelsleden. Dit schooljaar zal
Harold Backus vanuit de oudergeleding afscheid nemen van de MR. Deze plek zal, voor een
periode van 3 jaar, weer opgevuld moeten 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 werd op 14 mei jl. een oproep aan alle
ouders gedaan om zich verkiesbaar te stellen. Er volgde 1 reactie. We zijn verheugd u te
kunnen vertellen dat Leonie de Bree zich aan de raad zal voegen. Leonie stelt zich voor:
Ik ben Leonie de Bree, moeder van 3 kinderen, waarvan er
nu nog 1 op De Morskring zit.
Mijn dochters, Fleur en Femke, hebben met veel plezier op
De Morskring gezeten en zitten inmiddels op het voortgezet
onderwijs. Mijn zoon Felix zit nu in groep 4.
Ik werk als consulent en psycholoog voor een
samenwerkingsverband van basisscholen (in Noord-Holland),
dus ik ben zeker bekend met het onderwijs. Ik zit op mijn werk
ook in de MR, dus ik heb MR ervaring. De Morskring is mijns
inziens een hele fijne school.
Ik denk graag mee over hoe zaken geregeld worden en het
lijkt mij dan ook heel interessant om betrokken te worden bij
de beleidsmatige kant van het onderwijs en het "klimaat"
binnen De Morskring.
We heten Leonie van harte welkom in de MR! En danken Harold voor zijn jarenlange inzet en
positief kritische blik. De school heeft dat erg gewaardeerd!
Voor meer MR-informatie zie; onze website www.morskring.nl, onder het kopje 'Nieuws & Info'.

Noodsituaties en SchouderCom
In sommigen gevallen kan het zijn dat de school binnen korte tijd
veel ouders tegelijkertijd moet bereiken. Zo bleek dit onlangs het
geval bij een stevige onweersbui tijdensde middagpauze. We
besloten als directie de leerlingen niet naar huis te laten gaan,
maar ze op school te houden. Omdat het een plotselinge
noodsituatie betrof, besloten wij via SchouderCom de ouders te
informeren. Bellen naar alle ouders zou in dit geval immers te lang
hebben geduurd. Zorg dat u goed op de hoogte blijft en check
SchouderCom regelmatig.

Afscheid groep 8
Ook dit jaar nemen de leerlingen van groep 8 afscheid van de school. Zij zijn op het moment
druk bezig met de repetities voor een grandioos slotoptreden in de aula van het Da Vincicollege aan de Kagerstraat. Voor deze avond zijn toegangskaarten nodig. De voorverkoop
voor familieleden en kennissen van groep 8 leerlingen is vorige week gestart. In verband met
de groepsgrootte zijn er maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Alle leerlingen van
de school krijgen de liedjes van de show onder schooltijd te zien.
Op maandag 9 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!

Schoolgids
In de vakantie wordt de schoolgids voor het
nieuwe schooljaar op onze website geplaatst. Hierin staan alle belangrijke schoolzaken in
vermeld (inclusief jaarkalender) Op maandag 27 augustus volgt de uitreiking aan ouders die
dit op SchouderCom hebben aangegeven. Binnenkort volgt hierover bericht.

Toestemming gebruik beeldmateriaal
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
hebben wij de foto's al achter een wachtwoord opgeslagen via
Dropbox. 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.
Via SchouderCom wordt u uitgenodigd om dit te doen. Via MIJN GEGEVENS, rechtsboven in
SchouderCom, kunt u per onderdeel aangeven of u wel of geen toestemming geeft. In de
uitleg via SchouderCom staat uitgebreid omschreven wat wij doen met het beeldmateriaal.
Vult u snel het toestemmingsformulier in? Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij juf Kris
groep 1/2E.

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, 25 mei
jongstleden, 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 voor Dropbox of de website, extra foto’s zijn dus niet
noodzakelijk. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Oproep: Werkgroep SPEELPLEIN STORM zoekt
ouders!!!
Afgelopen schooljaar hebben we onze intrek genomen in
onze prachtige nieuwe locatie Storm. Op dit moment is
het plein nog een open ruimte dat niet uitnodigt tot
afwisselend spelgedrag. Dat zien wij graag anders!
Daarom zijn we in de tussentijd aan de slag gegaan met
de inrichting voor het plein rondom het schoolgebouw.
We zijn gestart!
Samen met Kinderraadsleden, enkele teamleden en een
aantal ouders is er gesproken over de invulling van het plein. Ideeën vanuit de eerste
brainstormsessie met de kinderen zijn verwerkt op grote vellen papier en hangen in de
teamkamer van locatie Storm. Vervolgens zijn er zogenaamde ‘moodboards’ gemaakt door de
groepen 5 t/m 8.
Daarna heeft een enthousiaste meedenkende ouder een presentatie gegeven over waar je
aan kunt denken bij het inrichten van een plein. Nu is het aan de groepen om maquettes te
maken, zodat we een beeld krijgen van wat we werkelijk met ons plein willen. De leerlingen zijn
er druk mee bezig.
Stappenplan en vervolg
Om ons doel te bereiken is het van belang om dit verder samen op te pakken! De ruimte die we
gaan in vullen met speelruimte komt vooral aan de voorzijde van locatie Storm. De achterzijde
willen we laten bestraten, zodat de fietsen daar kunnen worden geplaatst.
Werkgroep zoekt ouderhulp
Zoals u ziet pakken wij dit project samen op. We kunnen het niet alleen en hebben uw hulp hard
nodig! Heeft u verstand van onderstaande zaken en/of heeft u zin om mee te denken? Uw
bijdrage is meer dan welkom!
Wij willen de werkgroep graag verder uitbreiden en zoeken mensen voor de volgende
subgroepen die zich gaan bezighouden met o.a. de volgende onderwerpen:
 Algemeen: Procesbegeleiding, bewaking financiën en ondersteuning uitvraag
 Startfase: Fondsenwerving, Organiseren een sponsorloop
 Ontwerpfase: Uitvraag opstellen offertes beoordelen
 Uitvoering: Assistentie ten tijde van de uitvoering, zoals bouwen van speelaanleidingen en
aanplanten tuinbordes, tegels leggen etc.
Per subgroep zoeken we een aantal (groot)ouders. Misschien zijn er andere zaken waar u uw
steentje aan kunt bijdragen? Laat het ons gerust weten.
U kunt zich aanmelden via SchouderCom bij Jan Diebels. Even langskomen en persoonlijk
aanmelden mag natuurlijk ook. We zien uit naar een mooi gezamenlijk proces met een prachtig
eindresultaat!

