oktober 2018
Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels zijn we met elkaar 6 weken op stoom en is zelfs de Herfstvakantie alweer in zicht. De afgelopen
tijd stonden er, naast de reguliere lessen, ook andere leuke en nuttige activiteiten op het programma. Denk
aan de praktische verkeerslessen, het ICT-circus, de hutspotmaaltijd, de vergadering over Speelplein Storm,
vergadering van de Ouderraad, vergadering van de Medezeggenschapsraad, enz. Veel van deze
activiteiten kon niet plaatsvinden zonder de hulp en het meedenken van ouders. Het is mooi om al direct in
de eerste maand van het nieuwe schooljaar deze betrokkenheid te mogen ervaren!
Hierbij de nieuwsbrief van de maand oktober. In deze Morskring Info staan algemene zaken die in deze of
komende weken centraal staan. In de tussentijd wordt u als ouder ook geïnformeerd via ons Ouderportaal
SchouderCom.
Jan Diebels & Saskia Rijsbergen
Schoolleiding

Oproep beeldmateriaal kunstwerk Morskring Storm
Welllicht is u opgevallen dat bovenstaand kunstwerk, te vinden op de muur in de aula van locatie Dam,
regelmatig terugkeert op de website, de kaft van de schoolgids of op de rapportmappen. Dit werk is
gemaakt door Barbara van Druten van ARTvertisements. Zij is oud-leerling van onze school, haar zoon heeft
ook op de Morskring gezeten en haar moeder gaf daar les. Binnen afzienbare tijd zal ‘ARTvertisements’
(intussen versterkt door Niki Koutouras)ook voor Morskring Storm een grote muurcollage maken. Hier hebben
we de input van kinderen en ouders voor nodig!
De collage op Morskring Storm zal op subtiele wijze inspelen op verschillende achtergronden, culturen,
landen en alles wat daarmee te maken heeft. Misschien heeft u mooie foto’s van uw kind(eren) wat
typerend is voor een bepaalde cultuur of land? Zo willen wij graag foto’s gebruiken van bijvoorbeeld uw
huis of objecten zoals vazen, beeldjes of auto's. Maar ook foto’s op bestemming, natuur, omgeving,
schepen, dieren, insecten vlaggen, zijn van harte welkom. Eigenlijk kan en mag alles, als het maar iets met
een bepaalde cultuur te maken heeft.
Jullie mogen de digitale foto’s, het liefst zo groot mogelijk, mailen naar
info@artvertisements.com. Laten we zeggen, in eerste instantie, maximaal 5 foto’s per
gezin (inzenden is geen garantie voor plaatsing). We zouden de foto’s graag voor 1
november ontvangen. We hopen op inspirerende input.

Kinderboekenweek
Vorige week is de Kinderboekenweek met het thema “Kom Erbij!” van start gegaan.
Boeken binnen het thema vriendschap staan in deze periode centraal. Natuurlijk
willen wij daar op school niet zomaar aan voorbij gaan. Daarom zijn er enkele leuke
activiteiten georganiseerd. Zo zijn er bijzondere voorleesactiviteiten in de groepen en
heeft op woensdag 10 oktober de Kinderboekenmarkt op locatie Storm
plaatsgevonden. Tevens was er die avond een voorleesavond voor de kleuters.

Kinderraad
Op vrijdag 28 september kwam de Kinderraad bijeen om belangrijke
schoolzaken met elkaar te bespreken. De volgende punten stonden op de
agenda: voorstelrondje, de taak van de Kinderraad, 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 2018-2019: Camilla (5a), Felix (5a), Maja (5b), Thijmen
(5b), Britt (6a), Lucas (6a), Robin (6b), Gideon (6b), Lotte (7a), Pierre (7a), Nikki
(7b), Quint (7b), Carice (8a), Luuk (8a), Cato (8b) en Siemen (8b).

Start Verbredingsklas
Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Op de Morskring
proberen we daar zo goed mogelijk rekening mee te houden. Naast de leerlingen die buiten de groep hulp
krijgen op het gebied van remediëren of gedrag, heeft de school dit jaar formatieruimte gecreëerd voor
het werken met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en leerlingen uit groep 3 t/m 8 die extra
uitdaging nodig hebben. Deze mogelijkheid wordt in de groepen al aangeboden via “compacten en
verrijken” met uitdagende lessen en taken. De Verbredingsklas is een uitbreiding op dit aanbod, om zo aan
de specifieke onderwijsbehoeften van de kinderen te kunnen voldoen.
In de Verbredingsklas wordt projectmatig gewerkt aan verschillende onderwerpen. Het samenwerkend en
ontdekkend leren staat hierbij centraal. De lessen van de Verbredingsklas starten na de herfstvakantie
onder begeleiding van ons teamlid Max Wesselman. Sharony van Rossum zal de invulling voor de kleuters
met een ontwikkelingsvoorsprong en groep 3 verzorgen. Ouders van kinderen die dit betreft worden de
groepsleerkracht(en) op de hoogte gebracht.

Morskring ‘OPLIS-school’
Al heel wat jaren mag de Morskring zich ‘OPLIS-school’ noemen.
Onder deze titel ontvangen wij PABO-studenten van Hogeschool
Leiden die het traject ‘OpLeiden In School’ volgen. Studenten uit
dit traject zijn voor twee dagen aangesteld bij ons bestuur
PROOLeiden. Naast het volgen van colleges werken zij één dag
in de week in een van onze groepen. Op de andere dag voeren
zij vanuit de opleiding gerichte opdrachten uit. In de meeste gevallen zijn de opdrachten gericht op het
lesgeven, maar ook onderzoek doen, het uitvoeren van observaties, het bijwonen van vergaderingen en
ouderavonden behoren tot het leren binnen onze school. Dit alles onder begeleiding van de
groepsleerkracht (mentor), de stage-coördinator van de school en de opleiding zelf. Dit schooljaar heten
we Kiki, Shauni, Esmee, Jessica en Joost van harte welkom binnen ons team! Mogelijk komt u ze op
maandag, dinsdag of in stageweken tegen.
Ook Julian Steenkamp heten we van harte welkom. Op dit moment volgt hij op de Pabo de minor
Bewegingsonderwijs en doet hij praktijkervaring op tijdens onze gymlessen.

Ouderbijdrage
De Ouderraad van de Morskring is dit schooljaar al weer gestart met het
ondersteunen van activiteiten binnen de school. De komende tijd staan
er activiteiten op het programma zoals de Sinterklaasviering, kerst, etc. De
Ouderraad kan deze activiteiten ondersteunen dankzij de vrijwillige
ouderbijdrage. Op 7 oktober jl. ontving u via SchouderCom een factuur voor deze
bijdrage. De Ouderraad verzoekt u het juiste bedrag uit de factuur binnen 3
weken over te maken.

Sportochtend Bovenbouw
Op 21 september stond een sportdag ingepland. Helaas kon deze,
vanwege de slechte weersverwachtingen, geen doorgang vinden. Dat
was niet alleen teleurstellend voor onze leerlingen, maar ook voor de
organisatie en de studenten van MBO-Rijnland (onze buren bij locatie
Storm) die klaar stonden om een bijdrage te leveren aan de
sportochtend.
In samenwerking met het MBO Rijnland Sport & Bewegen is er voor de
groepen 6 t/m 8 een alternatieve sportdag ontwikkeld. Op
vrijdagochtend 19 oktober zijn de bovenbouwleerlingen te gast in de 3oktoberhal aan de Smaragdlaan. Zowel de onderdelen als de groepen worden begeleid door de
studenten van MBO Rijnland Sport & Bewegen. De desbetreffende ouders zullen hier spoedig over worden
geïnformeerd. Uiteraard bespreken we nog de mogelijkheden voor de leerlingen van de onder- en
middenbouw. We wensen de bovenbouwleerlingen alvast veel sportplezier toe!

Bericht vanuit de Vakantiepas-organisatie:
De makers van de VakantiePas hopen dat u en uw kinderen een geweldige zomervakantie hebben
gehad. Heeft uw kind toen goed gebruik gemaakt van de VakantiePas?
Bij de VakantiePas is er een leuk activiteitenaanbod samengesteld voor de herfstvakantie. Op die
activiteiten krijgen kinderen korting als ze lid zijn van de VakantiepasClub. Alle basisschoolkinderen kunnen
gratis lid worden op www.vakantiepas.nl. Twee weken vóór elke schoolvakantie krijgt u een e-mail met
kortingsbonnen en een link naar de website met alle activiteiten.

Voor in de agenda…







Op donderdag 8 en dinsdag 13 november (middag en avond): voortgangsgesprekken met ouders.
Uitnodiging volgt.
Maandag 19 november: informatie- en werkavond voor ouders van onze leerlingen in de groepen
1/2.
Op de volgende studiedagen werken alle leerkrachten gezamenlijk aan de ontwikkeling van de
school: maandag 29 oktober, maandag 4 februari en woensdag 26 juni. Op genoemde dagen zijn
alle leerlingen vrij.
De roostervrije dagen voor de groepen 1 t/m 4 voor de komende maand betreffen: vrijdag 19
oktober en vrijdag 23 november.
Het vakantierooster:
Herfstvakantie:
20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018
(let op: ook op 29 oktober zijn de leerlingen vrij!)
Kerstvakantie:
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie:
23 februari 2019 t/m 3 maart 2019
Meivakantie:
20 april 2019 t/m 5 mei 2019 (inclusief Pasen)
Hemelvaart:
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019
2e Pinksterdag:
maandag 10 juni 2019
Zomervakantie:
20 juli 2019 t/m 1 september 2019

