Februari 2019
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij de nieuwsbrief van de maand februari. In deze Morskring Info staan algemene zaken die in deze
periode centraal staan. In de tussentijd wordt u als ouder ook geïnformeerd via ons ouderportaal
SchouderCom.
Jan Diebels en Saskia Rijsbergen
Schoolleiding

Uitreiking van het eerste rapport
Op donderdag 21 februari gaat, voor de groepen 3 t/m 8, het eerste
rapport mee. In de weken na de voorjaarsvakantie zijn er
rapportgesprekken voor groep 3 t/m 8 met afspraakmogelijkheden op
donderdag 7 maart of dinsdag 12 maart. Hierbij geven de
groepsleerkrachten toelichting bij het rapport en kunnen ouders ter
verheldering vragen stellen. De ouders van de groepen 1/2 worden op
deze dagen geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind via de
voortgangsgesprekken. De uitnodiging voor deze avonden is verstuurd via
SchouderCom.
Het rapport van uw kind is ondergebracht in een speciaal voor de
Morskring vormgegeven map. Het is de bedoeling dat deze map de hele schoolloopbaan van uw kind met
hem/haar meegroeit.
De rapportbladen van ieder jaar blijven in de map bewaard en het meest recente rapport wordt steeds
vooraan toegevoegd. Zo hebben u en uw kind aan het eind van groep 8 een mooi overzicht van alle
rapporten bij elkaar.
De mappen worden in de tussenliggende periodes op school bewaard.
Nadat het rapport thuis door iedereen is bekeken, moet het dus weer ingeleverd worden bij de leerkracht.
Vooraan in de map zult u een toelichtingsblad aantreffen. Hier kunt u terugvinden hoe de normering van
de verschillende vakken tot stand is gekomen en wat deze vakken inhouden.

Praktische verkeerseducatie: hulpouders gezocht!
Net als aan het begin van het schooljaar zijn er voor alle groepen
praktische verkeerslessen in het rooster opgenomen. Deze lessen
vinden plaats in de maanden maart en mei en worden begeleid
door ‘School op Seef’. Via deze methode worden kinderen in een
veilige omgeving begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam
veilige weggebruikers. Dit keer gaat het om twee lessen: een les
op het plein, maar ook een les door de wijk. Om dit alles soepel en
veilig te laten verlopen hebben we veel hulpouders nodig.
Hiervoor zult u te zijner tijd via SchouderCom, door de
leerkracht(en) van uw kind(eren) worden benaderd. We hopen
dat u zich aanmeldt om samen met de school bij te dragen aan
veilig weggebruik.

Kinderkantine: kloppen de vaste dagen nog?
Via deze weg willen wij u verzoeken om al wachtend op de rapportgesprekken het overzicht van de
(vaste) overblijfdagen van uw kind te checken. Kloppen de dagen nog? En, wilt u, indien uw kind extra of
incidenteel overblijft de specifieke dag doorgeven aan de desbetreffende groepsleerkracht? Zo stemmen
ouders en school zo goed mogelijk af waar de leerlingen verblijven en hopen we ongeoorloofd
overblijfverzuim te voorkomen. Gelieve ook aan uw kind te laten weten dat school op de hoogte is van de
desbetreffende overblijfdagen.

Nationale onderwijsstaking op vrijdag 15 maart
De onderwijsvakbonden organiseren op vrijdag 15 maart een landelijke staking voor zowel het basis- en het
voortgezet als het hoger onderwijs. Ook dit keer geeft het overgrote deel van ons team aan te gaan
staken. Zoals in de vorige informatiebrief is voorspeld, blijft de school dus op vrijdag 15 maart gesloten. Op
deze stakingsdag wordt er geen onderwijs gegeven.
We 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 telefonisch contact op
te nemen met de directie. Wij zullen samen met u kijken naar een adequate oplossing voor de opvang van
uw kind. BSO Wonderland is geïnformeerd over de staking en houdt rekening met de komst van uw
kind(eren).
Met goed onderwijs kunnen leerlingen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Dat draagt bij aan hun
maatschappelijke ontwikkeling en helpt onze economie vooruit. Onderwijsuitgaven zijn dan ook geen
kostenpost, maar een investering in onze toekomst. Het is belangrijk dat dit kabinet én de komende
kabinetten meer geld uittrekken voor onderwijs. Op dit moment lopen de onderwijssalarissen achter bij de
markt en loopt de aantrekkelijkheid om te gaan werken in het onderwijs terug. Bomvolle klassen en
collegezalen zijn het gevolg. De personeelstekorten en werkdruk lopen in alle sectoren op. Personeel bij,
uitval van leerkrachten, is nauwelijks te vinden. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. Mocht u het
eens zijn met de behoefte aan een investeringsplan, dan kunt u via www.investeer-in-onderwijs.nl de petitie
ondertekenen.

Vacature groep 1/2D
Onlangs kondigden wij, via SchouderCom, het vertrek van juf Hanneke aan. Wij zullen juf Hanneke missen,
maar gunnen haar een nieuwe stap en respecteren haar keuze. Dankbaar kijken we terug op al haar inzet,
flexibiliteit en betrokkenheid die zij al die Morskringjaren heeft getoond.
Onlangs hebben we een vacature opgemaakt voor een nieuwe groepsleerkacht voor groep 1/2D. Deze is
via PROOLeiden verspreid. We vragen in de vacature naar een groepsleerkracht die de capaciteiten bezit
en de passie heeft om onze leerlingen een plezierige en leerzame kleutertijd te bezorgen. Dit in
samenwerking met de leerlingen zelf, onze teamleden, de ouders en andere betrokkenen. We zijn dus op
zoek naar een enthousiaste, vakbekwame, sportieve en creatieve collega die goed past in ons team en
een bijdrage wil en kan leveren aan de verdere ontwikkeling van uw kind en De Morskring in het algemeen.
Er zijn al enkele enthousiaste reacties op de vacature binnen. Binnenkort zullen we gesprekken met
kandidaten gaan voeren. Uiteraard brengen wij u op de hoogte wanneer we onze nieuwe collega hebben
gevonden. Mocht u iemand weten attendeer diegene gerust op de vacature. Deze is te vinden op
www.prooleiden.nl.

Voor in de agenda…
Op de volgende studiedag werken alle leerkrachten gezamenlijk
aan de ontwikkeling van de school: woensdag 26 juni. Op deze
dag zijn alle leerlingen vrij.
 De eerstvolgende roostervrije dagen voor de groepen 1 t/m 4
betreffen: vrijdag 22 februari en vrijdag 15 maart.
 Houd u rekening met de nationale onderwijsstaking op vrijdag 15
maart? Op deze dag is de school gesloten en zijn de leerlingen vrij
(voor de groepen 1 t/m 4 was er op deze dag al een roostervrije
dag ingepland).
Op donderdag 7 maart of dinsdag 12 maart zijn er rapportgesprekken voor de ouders van leerlingen
uit de groepen 3 t/m 8. En voortgangsgesprekken voor de ouders van leerlingen uit de groepen 1/2.
Op woensdag 3 april organiseert De Morskring een grote sponsorloop om geld in te zamelen voor
ons schoolplein op Morskring Storm. In de volgende Morskring Info, wordt u hierover uitgebreid
geinformeerd.







Het vakantierooster 2018-2019:
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

Rest ons nog u en de kinderen een
fijne voorjaarsvakantie toe te
wensen.
Graag tot maandag 4 maart!
Het team van de Morskring

