april 2019

_________________________________________________________________________________________________________________

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij de nieuwsbrief van de maand april. 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.
Saskia Rijsbergen
Schoolleiding

Sponsorloop
Op woensdag 3 april aanstaande organiseert de Morskring een grote sponsorloop om geld in te zamelen
voor ons schoolplein op Morskring Storm. Met de opbrengst van de sponsorloop hopen wij een stukje van
het volledige plan te realiseren.
Onderstaande tabel geeft het “looprooster” aan. Tijdens het rennen of lopen zijn sportieve kleding en schoenen nodig. De leerlingen lopen een rondje in de wijk waarbij ze niet hoeven over te steken. De weg is
afgezet met vergunning van de gemeente.
Afgelopen week zijn de kinderen druk bezig geweest met het verzamelen van sponsoren. Tijdens de
sponsorloop proberen de kinderen zoveel mogelijk rondjes te rennen om geld op te halen. Iedereen is
welkom om de kinderen aan te moedigen!

Tijd
8.50-8.55 uur
9.00-9.05 uur
9.10-9.15 uur
9.20-9.25 uur
9.30-9.35 uur
9.40-9.55 uur
10.00-10.15 uur
10.20-10.40 uur
10.45-11.05 uur
11.10-11.35 uur
11.40-12.05 uur

Wie
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c
Groep 1/2d
Groep 1/2e
Groepen 3a en 3b
Groepen 4a en 4b
Groepen 5a en 5b
Groepen 6a en 6b
Groepen 7a en 7b
Groepen 8a en 8b

Opmerking
De kleuters gedurende 5 minuten
gezamenlijk 1 rondje.

Groepen 3 en 4 lopen 15 minuten.
Groepen 5 en 6 lopen 20 minuten.
Groepen 7 en 8 lopen 25 minuten.

Koningsspelen Leiden
Vrijdag 12 april staan de Koningsspelen Leiden 2019 op het programma. De
voorbereidingen zijn in volle gang.
De groepen 1/2 beleven dit sportevenement op de eigen school, locatie Dam.
De leerlingen komen op de normale tijd naar school en zullen om 8:50 uur door
de begeleider van hun groep uit de klassen worden gehaald. Het programma
voor de kleuters eindigt om 11:45 uur. Vanaf 12.00 uur kunnen zij worden
opgehaald. In de middag is er geen school.
De groepen 3 t/m 8 hebben hun Koningsspelen op de sportvelden van Sporting
Leiden (VV Leiden/Rijnland). De leerlingen verzamelen vanaf 8:30 uur op deze
sportvelden en moeten uiterlijk 8:45 uur aanwezig zijn. Het programma voor de
leerlingen van de groepen 3 t/m 8 eindigt om 11:45. In de middag zijn de
leerlingen vrij.
Kinderen die naar BSO Wonderland gaan, worden door de begeleiders
opgehaald van beide sportlocaties.
Indien de weersomstandigheden het doorgaan onmogelijk maakt, zullen de Koningsspelen worden
afgelast. Dit is uiterlijk donderdag 11 april duidelijk en zal in dat geval via Schoudercom aan allen bekend
worden gemaakt. De leerlingen zijn, ook in dit geval, om 12:00 uur vrij.
Uitgebreide informatie over de spelen volgt via SchouderCom.

Paasontbijt
Op vrijdag 19 april is er een paasontbijt in alle groepen. Het ontbijt wordt volledig
verzorgd door de Ouderraad. De kinderen hoeven, behalve een pauzehapje en
drankje, voor later op de ochtend, niets mee te nemen. Kinderen die tussen de
middag overblijven in de Kinderkantine moeten wel hun lunch meenemen. Voor alle
groepen gelden die dag de normale schooltijden.

Schoolproject 2019: La la la Leiden!
Op maandag 6 mei, direct na te meivakantie, start ons jaarlijks terugkerend project. Naar
idee van de Kinderraad, is voorgaande jaren het thema ‘La la la Leiden!’ vastgelegd. In de
aanloop naar de presentatie-avond gaan alle klassen met dit thema aan de slag: ze maken mooie
kunstwerken, gaan er op uit en besteden in de klas aandacht aan gerelateerde onderwerpen. Iedere klas
richt dit thema naar keuze in. Het project wordt afgesloten met een presentatie-avond op woensdag 29
mei. Ouders, familie en vrienden zijn van harte welkom om tussen 18.00 uur en 19.30 uur de creaties van de
kinderen te komen bewonderen.
De Ouderraad zorgt, met hulp van vele andere ouders, dat er hapjes en drankjes worden aangeboden, in
combinatie met een aantal activiteiten, zoals schminken en glittertattoos. Hiervoor worden zowel vooraf in
de klas als op de avond zelf strippenkaarten verkocht. Om de avond feestelijk af te sluiten worden er een
aantal mooie prijzen verloot. Lootjes kunnen zowel vooraf in de klas als op de avond zelf worden gekocht.

Voor al deze activiteiten heeft de Ouderraad hulpouders nodig: ouders die tussen 18.00 uur en 19.30 uur
een steentje bijdragen door bij een van de kraampjes of activiteiten te staan. De Ouderraad maakt
hiervoor een rooster, met shifts van 45 minuten, waardoor iedere hulpouder ook tijd heeft om rond te lopen.
Wilt u helpen? Stuur dan via SchouderCom een e-mail naar Frouck de Boer, secretaris van de Ouderraad.
Ook wordt het erg gewaardeerd wanneer u uw steentje bijdraagt door het maken van hapjes voor in de
voor ouders zo populaire Hapjeskraam. Ook hiervoor volgt een extra oproep via SchouderCom.

Toekenning verlof (verzoek vrijstelling schoolbezoek)
Wellicht ten overvloede informeren wij u over de wettelijk vastgestelde regels omtrent het toekennen van
verlof. Leerplichtige kinderen moeten elke schooldag naar school. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden
is verlof soms mogelijk. Het kan gaan om:
 Extra vakantieverlof (maximaal tien schooldagen) i.v.m. het
specifieke beroep van één van de ouders.
 Persoonlijke en gewichtige omstandigheden
 Verlofaanvragen vanwege godsdienst of levensovertuiging
Verlof moet u schriftelijk aanvragen bij de schoolleiding. Deze beslist vervolgens of uw kind vrij kan krijgen.
De verwerking van de verlofverzoeken gebeurd op dit moment door management-teamlid Nynke
Tesselaar. Onder supervisie van Saskia Rijsbergen zal zij het besluit op uw verzoek terugkoppelen aan u als
ouder/verzorger en de leerkracht. De aanvraag dient door de ouders/verzorgers bij voorkeur ten minste
acht weken voor het gevraagde verlof bij de school schriftelijk te zijn ingeleverd. Indien u korter dan 8
weken van tevoren aanvraagt, kan een beslissing vooraf niet worden gegarandeerd.
Via de website www.morskring.nl is het aanvraagformulier ‘verzoek vrijstelling schoolbezoek’ te
downloaden. Ook in de bijlage van deze Info is het formulier opgenomen. Voor verlof wegens persoonlijke
en gewichtige omstandigheden boven de tien schooldagen per jaar, beslist de consulent leerplicht
verbonden aan de school van uw kind. Deze aanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij het
Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland. Indien u het niet eens bent met de beslissing van de
Consulent Leerplicht over uw verlofaanvraag voor meer dan tien schooldagen, kunt u bezwaar maken.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website: https://rbl-hollandrijnland.nl

Personele mededelingen












In het SchouderCombericht van 7 maart jl. bent u geïnformeerd over de ziekmelding van directeur
Jan. Hierover valt op dit moment niets nieuws te vermelden. Het team blijft Jan de tijd, ruimte en rust
gunnen die hij nodig heeft. Ook ouders en leerlingen laten via betrokken reacties weten dat zij aan
hem denken. Saskia neemt als schoolleiding zijn taken over. Ook het managementteam (bestaande
uit: de schoolleiding, Jerney, Trees, Nynke en Elise) vangt het nodige op. Om onze collega’s hierin te
faciliteren heeft de school Nynke en Elise van de groepen 1/2e en 6b, waar zij op vrijdag lesgaven,
losgekoppeld. Voor de continuïteit in deze groepen hebben we Audrey en Kris bereid gevonden om
hun 4-daagse werkweek uit te breiden naar een 5-daagse werkweek. Zo proberen we met elkaar
zorg te blijven dragen voor onze mooie school. Uiteraard zullen de juffen nog regelmatig hun groep
inlopen om het contact met de leerlingen te onderhouden. Voor de taak behorend bij het leiden
van ontwikkeling schoolplein Storm, is een vacature verspreid (zie bijlage).
Gymmeester Sjoerd herstelt langzaam maar zeker van zijn knieoperatie. Onlangs is er ook
belemmering bij de heup geconstateerd. Extra belastend voor onze vakleerkracht gymnastiek. De
lessen tot de meivakantie zijn in ieder geval ingevuld. Voor wat betreft de dinsdaglessen daarna,
houden wij u op de hoogte.
Meester Herman uit groep 7b is, tot grote vreugd van teamleden en leerlingen, steeds vaker op
school en in de groep te zien.
Juf Christianne uit de groep 7a zullen we nog even moeten missen. Na haar zwangerschapsverlof
bleek zij nog niet in staat het werken op te pakken. Juf Annika zal haar blijven vervangen. Tevens
mag deze groep genieten van de aanwezigheid van juf Tanja Menalda. Juf Tanja heeft jarenlang
op een andere PROOschool gewerkt en krijgt op onze school de ruimte weer terug te keren in het
vak. Dit doet zij vakkundig en enthousiast.
De vacature voor groepsleerkracht in groep 1/2d is vervuld. Graag stelt de school Hester
Zevenhuizen aan u voor. Ook Hester heeft zin om met onze leuke leerlingen aan de slag te gaan en
zal na de meivakantie officieel starten.
In mei gaan twee juffen met zwangerschapsverlof. Het
gaat om juf Joosje uit groep 5a (per 17 mei) en juf Jerney
uit groep 3b (per 27 mei). Voor het fulltime
zwangerschapsverlof van juf Jerney, hebben we via een
open sollicitatie al kennis mogen maken met Anne van
Dijk. Ze ziet uit naar het werken met groep 3b en heeft
bevestigd dat de school op haar kan rekenen. Voor de
invulling van het verlof van juf Joosje in groep 5a zijn we
hard op zoek. Ook voor deze zoektocht is een vacature
uitgeschreven. Dit betreft een fulltime vacature, omdat
juf Robin uit groep 5a onlangs heeft vermeld als
leerkrachtondersteuner dichterbij huis te willen gaan
werken. De school dankt Robin voor de afgelopen jaren
en wenst haar veel onderwijsplezier toe op haar nieuwe
werkplek alwaar zij na de meivakantie zal starten.
Tot slot kondigen we hierbij het vertrek van Meester Tom
aan per 1 september 2019. Na 40 jaar in het onderwijs
werkzaam te zijn geweest, heeft Tom besloten met
pensioen te gaan. Voor Tom zijn dus de laatste onderwijsmaanden van zijn carrière aangebroken.
Hij heeft verzekerd hiervan te gaan genieten en dat is wederzijds!

Terugblik rapportavonden
Afgelopen maand kon u met de leerkracht(en) van uw kind(eren) in gesprek over het rapport van uw kind.
Hierbij gaven de leerkrachten toelichting en konden ouders ter verheldering vragen stellen. De avonden
naar tevredenheid verlopen.
Na de uitreiking van het laatste rapport, op woensdag 10 juli, volgen geen rapportavonden meer. Mochten
er voor of na die tijd vragen zijn, dan bent u van harte welkom om met de groepsleerkracht een afspraak
te maken.
De oudergeleding van de MR liet ons vorig jaar weten dat de periode in de aanloop naar het laatste
rapport, voor sommige ouders best spannend is. De vraag “of hun kind wel overgaat?” lijkt regelmatig op
het schoolplein terug te keren. Bij dezen willen we u geruststellen: indien het de school nuttig lijkt dat uw
kind een jaar doubleert, gaat de leerkracht al ruimschoots van te voren samen met u daarover in overleg.
Het kan dus niet zo zijn, dat u daar pas in juli over benaderd zou worden.

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 betreffen: maandag 1 april (voor de groepen 1 t/m 4),
maandag 13 mei (voor de groepen 1/2), vrijdag 7 juni (voor de groepen 1 t/m 4) en maandag 1 juli
(voor 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.
Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. Alle leerlingen zijn om 12.00 uur uit.
Op vrijdag 19 april starten de leerlingen in alle groepen met een Paasontbijt. Op deze dag volgt de
school het gewone lesrooster.
Het vakantierooster 2018-2019:
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

