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Beste ouders/verzorgers,
Na de meivakantie zijn het team en de kinderen weer enthousiast aan de slag gegaan. Ook zijn er veel
ouders in school te vinden. Regelmatig bekruipt mij een gevoel van dankbaarheid. Hoe mooi is het om op
een school te mogen werken, waar door alle betrokkenen zo meegedacht wordt en iedereen een steentje
bijdraagt aan onze leeromgeving!
Hierbij de nieuwsbrief van de maand mei. 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

Opbrengst Sponsorloop
Op woensdag 3 april hebben de leerlingen van De Morskring de longen uit hun lijf gerend tijdens de
sponsorloop in onze eigen wijk. Samen liepen zij een bedrag van ruim 10.000 euro bij elkaar voor de aanleg
van een nieuw schoolplein van bovenbouwlocatie Storm.
Na afloop van het evenement was aan de 460 verhitte maar voldane gezichten te zien, dat de leerlingen
een groot bedrag bij elkaar hadden gesport. Zo liet een leerling uit groep 4 weten dat ‘opa nu wel heel
veel geld aan hem moest betalen!’ De organisatie
van de loop liet weten verwonderd te zijn over het
immense bedrag, maar ook trots op de
betrokkenheid en het enthousiasme van zowel
ouders als leerlingen! Met recht kunnen we
wederom spreken van “ De Morskring in Beweging!”
Ook de commissie Schoolplein Storm zit niet stil. Met
de komst van de nieuwe projectleider en de
actieve inzet van ouders en leerkrachten lijken
plannen steeds concreter te worden en streven de
commissieleden naar het doorhakken van een
knoop omtrent de uitvoering. In de volgende
Morskring Info hoort u meer!

Schoolproject 2019 van start!
Maandag 6 mei is de Morskring van start gegaan met het jaarlijkse schoolproject. Dat ditmaal in het teken
staat van ons eigen stadje Leiden: “La la la Leiden!”.
Tijdens een Morskring 1-activiteit, waarbij alle kinderen van groep 1 tot en met 8 in kleine groepjes
gezamenlijk aan de slag gaan, zijn er werkjes van verschillende bekende Leidse monumenten gemaakt. We
kunnen hierover nog niets verklappen, maar de resultaten zijn meer dan de moeite waard!
De groepen organiseren uitjes of nodigen iemand uit in de klas. De invulling van het thema is zeer divers. Zo
zijn er klassen die werken over de stad als geheel, maar ook zien we als hoofdthema’s bijvoorbeeld:
Rembrandt, Leidse talenten, de Lakenfeesten, Typisch Leids en Leidse musea.
Voorbeelden van georganiseerde uitjes zijn een bezoek aan het stadhuis, molen de Valk, museum van
Oudheden, Park Matilo, ‘rondje door de Mors’ en ga zo maar door. De mensen die een gastles verzorgen,
zijn ook heel uiteenlopend. Zo komen er grootouders vertellen over Leiden zoals het vroeger er uitzag,
ereburger van Leiden Rens Heruer zal komen vertellen over 3 oktober, een medewerker van Naturalis komt
materialen uit het museum laten zien én onze eigen conciërge Jan van der Heiden zal in groep 1/2B komen
vertellen over het peuren en de peurbakken!
Woensdag 29 mei willen we alles wat we gemaakt, beleefd en geleerd hebben aan het grote publiek
tonen. Dat doen we dan ook met een groots opgezette presentatie-avond. Van 18.00 uur tot 19.30 uur zal
de school open zijn voor al het nieuwsgierige publiek. Dus komt dat zien!
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 wordt 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 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
hapjeskraam. Ook hiervoor volgt een extra oproep via SchouderCom en/of via een papieren invulstrook.

Kunstwerk Morskring Storm
Wellicht heeft u het al opgemerkt, er is iets veranderd in Morskring Storm! Oud-leerling Barbara van Druten,
creëerde een digitale kunstcollage die nu de muur van het trappenhuis siert. Barbara werkt samen met
zakenpartner Niki Koutouras binnen hun bedrijf ARTvertisements. Zij maken kunstcollages waarin educatie,
(familie)geschiedenis, beleving, en informatie samenkomen. Zij combineren dit waar mogelijk met interieur,
zodat een totaalconcept ontstaat waarin kleur, beleving en effectiviteit centraal staan. Neem eens een
kijkje op hun website: www.ARTvertisements.com Zo hebben zij bijvoorbeeld ook de Plesmantunnel in
Leiden ‘gedaan’.
In dit geval hebben enthousiaste ouders foto’s van hun kinderen, kenmerkende of karakteristieke
voorwerpen in hun huis, leefomgeving of land van herkomst ingediend, die de bron vormen van de
kunstcollage. De kunstcollage is surrealistisch. Wolken drijven voorbij waarin andere delen van de wereld te
zien zijn, met de schoonheid van een cultuur en karakteristieke eigenschappen.
De achterliggende gedachte om ARTvertisements aan te brengen in de trappenhuizen van school is een
verbinding tussen de twee locaties Morskring Dam en
Morskring Storm. De trappenhuizen worden iedere dag
bezocht in verband met het lopen naar de klassen of de
aula.
Helaas liep de drukkerij tegen wat onvoorziene
omstandigheden aan, dus nu is qua materiaaluiting een
‘tijdelijke versie’ te zien. Binnenkort wordt alles opnieuw
aangebracht. U bent van harte welkom om alvast een kijkje
te komen nemen!

Foto’s op school
Zoals u misschien al eens gelezen hebt, zijn we op school druk bezig met de aanpassingen voor de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Dit jaar hebben we onderzocht welk medium we kunnen gebruiken voor de foto’s gemaakt binnen de
groepen. Als ouder blijft u immers toch nieuwsgierig wat er gebeurt tijdens speciale activiteiten en als school
delen we dit graag.
We zijn in drie groepen een proef gestart met een blog binnen SchouderCom. Zowel ouders als de
leerkrachten zijn erg enthousiast. We willen dit dus komend schooljaar breder in gaan zetten.
Omdat het gebruik van Dropbox voor het delen van onze foto’s niet wenselijk is binnen het AVG, zal het
lidmaatschap hiervan komende maand opgezegd worden. Al het beeldmateriaal zullen wij dan
verwijderen van Dropbox. Houd hier dus rekening mee.
Het delen van beeldmateriaal zal komend schooljaar alleen via het blog via SchouderCom verlopen. Wel
zal er, overeenkomstig de wet, ieder schooljaar opnieuw uw toestemming worden gevraagd.
Tijdens de openbare presentatie-avond van 29 mei aanstaande, zullen mensen ook foto’s maken. Dit
kunnen we niet verbieden. Wel vragen we u om verstandig om te gaan met deze beelden.

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.
Presentatie-avond Project: 29 mei van 18.00 tot 19.30 uur.
De eerstvolgende roostervrije dagen betreffen: 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 ).
Het vakantierooster 2018-2019:
Hemelvaart: donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019
2e Pinksterdag: maandag 10 juni 2019
Zomervakantie: 20 juli 2019 t/m 1 september 2019
In de Morskring Info van juni hopen we de vrije dagen voor het
schooljaar 2019-2020 aan u kenbaar te maken.

