juni 2019
Beste ouders/verzorgers,
We zijn beland in de laatste vier weken van het schooljaar 2018-2019. Een periode van afronding, maar ook
een periode om alvast vooruit te kijken naar het volgende schooljaar. Graag informeren we u in een
uitgebreide ‘Morskring-Info’ over een aantal belangrijke zaken:

Klasbezetting 2019-2020
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

Marjolijn
Remmerswaal
Kris Heruer

Hester Zevenhuizen

Hester Zevenhuizen

Kris Heruer

Nynke Tesselaar

1/2E
3A

Sjaan Kuipers

Sjaan Kuipers

Ineke van Kempen

Ineke van Kempen

Ineke van Kempen

3B*

Jerney Snijers/Anne
van Dijk
Anouk Emanuels

Jerney Snijers/Anne
van Dijk
Anouk Emanuels

Jerney Snijers/Anne

4A

Jerney Snijers/Anne
van Dijk
Anouk Emanuels

4B

Gea de Beer

Gea de Beer

Gea de Beer

Saskia Bakker-de
Koning
Anoeska Fakkel

Anne van Dijk/Jerney
Snijers
Saskia Bakker-de
Koning
Anoeska Fakkel

5A*

Christianne Wiersema

Christianne Wiersema

5B*

Joosje Dietz-van
Tilborg/vacature
Andre van Haasteren

Andre van Haasteren

Joosje Dietz-van
Tilborg/vacature
Monique Klatt

6A*

Audrey Bonnet

Audrey Bonnet

Andre van
Haasteren/Monique
Klatt
Audrey Bonnet

Joosje Dietz-van
Tilborg/vacature
Monique Klatt

Audrey Bonnet

Audrey Bonnet
Ary van den Broek

6B*

Carla Crispijn

Carla Crispijn

Ary van den Broek

Ary van den Broek

7A*

Renk-Jan Schippers

Renk-Jan Schippers

Renk-Jan Schippers

Renk-Jan Schippers

Job Weststrate

7B

Herman v. Kleinwee

Herman v. Kleinwee

Sjaan Kuipers

Herman v. Kleinwee

Herman v. Kleinwee

8A

Rob Seldenrijk

Rob Seldenrijk

Rob Seldenrijk

Rob Seldenrijk

Rob Seldenrijk

8B*

Rianne Hofland

Rianne Hofland

Rianne Hofland

Rianne Hofland

Rianne Hofland

*3B: Onlangs is juf Jerney met zwangerschapsverlof gegaan. Juf Anne van Dijk vervangt haar met veel plezier. Dat wil ze na
de vakantie blijven doen. In de periode na de herfstvakantie zal juf Jerney terugkeren.
*5A: Voor groep 5a staat nog een vacature open voor de invulling zwangerschapsverlof van juf Joosje. Zij zal in de loop van
oktober/november weer terugkeren van verlof. Juf Christianne zal in deze groep de dinsdagen en woensdagen gaan
lesgeven en doet hiermee een overstap naar de middenbouw. Christianne streeft ernaar voor de zomervakantie weer
hersteld te zijn van haar ziekteperiode.
*5B: Ook in de andere groep 5 ziet u nieuwe namen. Meester Andre van Haasteren, voorheen werkzaam als groepsleerkracht
op een Openbare school in Leiderdorp en als ICT-er op de Lucas van Leyden, komt ons Morskringteam versterken. Samen
met juf Monique Klatt, heeft hij zin om in groep 5 aan de slag te gaan! Uiteraard zal juf Monique (op dit moment ziek) eerst
hersteld moeten zijn. Hiervan houden we de desbetreffende ouders op de hoogte.
*6A De oplettende kijker ziet juf Audrey op alle dagen van de week ingevuld staan. Juf Elise gaat haar werkzaamheden als
groepsleerkracht inruilen voor uitbreiding in uren als intern-begeleider (zorg) in de bovenbouw.
*6B In groep 6b is een vacature ontstaan door het vertrek van meester Nils. Onlangs diende meester Nils met, zoals hij zelf
zegt, pijn in het hart zijn ontslag in om een nieuwe uitdaging aan te gaan binnen de Pabo van de Hogeschool Leiden.
Daarnaast gaat hij onderwijswetenschappen studeren aan de universiteit. De sollicitatieprocedure voor de vrijgekomen
vacature is deze week afgerond. Ook in deze groep komt, naast juf Carla, een nieuw teamlid. Zijn naam is Ary van den Broek.
Op het moment werkzaam op de Woutertje Pieterse, waar hij met veel plezier heeft gewerkt. We heten Ary van harte
welkom!
*7A: Voor groep 7A komen twee meesters te staan. Meester Job Weststrate gaat, na jaren groep acht, zijn lesdagen op de
vrijdag vervullen in deze groep. Tevens diende een andere kandidaat zich aan. Naar aanleiding van het vertrek van meester
Tom (pensioen), verwelkomen we meester Renk Jan Schippers bij ons op school. Ook Renk Jan heeft jarenlange ervaring
binnen het onderwijs.
*7B: Naar verwachting zal meester Herman per het nieuwe schooljaar volledig hersteld zijn. Samen met juf Sjaan op de
woensdag, neemt hij groep 7B onder zijn hoede.
*8B: juf Rianne vertrekt naar locatie Storm en gaat samen met haar parallel collega Rob de groepen 8 lesgeven.

Overige taken:
Directeur: Jan Diebels*
Adjunct-directeur: Saskia Rijsbergen
Intern Begeleiders: Nynke Tesselaar (di-wo-do), Elise Tissing (di-do)
Bouwcoördinatoren: Trees Ouwerkerk (onderbouw), Jerney Snijers (middenbouw), Elise Tissing (bovenbouw)
Vakleerkrachten bewegingsonderwijs: Sjoerd Jenninga (di-do) Maarten Kouwenhoven (wo-do) en vacature (vr)*.
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
Administratief medewerker: Angélique van Rij
Conciërges: Jan van der Heiden, Irene Laterveer
*U leest het goed, ook meester Paul gaat De Morskring verlaten in verband met uitbreiding van zijn werkzaamheden in de
Pabo Sportklas op Hogeschool Leiden. Ook hiervoor is een vacature vrijgekomen.
*Voor wat betreft directeur Jan Diebels kan ik u melden dat zijn re-integratie, twee weken geleden is gestart. U zult hem,
steeds vaker op school aantreffen. In deze arbeidstherapeutische periode blijft Saskia Rijsbergen waarnemend directeur.

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 aan het einde van volgende week geïnformeerd over de
indeling.

Noodoplossingen bij vervanging
Wellicht heeft het de groep van uw kind nog niet getroffen… Sommige ouders ontvangen al het gehele
schooljaar door berichten betreffende noodgrepen voor vervanging. Teamleden worden onverhoopt
(langdurig) ziek, ondergaan een operatie, gaan met zwangerschapsverlof of vinden een andere baan. Het
is dit schooljaar allemaal 1 of meerdere keren voorgekomen. De vervangers betreffen voornamelijk
meedenkende collega’s vanuit het eigen team. Immers zitten we met het probleem dat er in deze regio
(en eigenlijk in heel Nederland) een tekort is aan vervangers van buitenaf die kunnen inspringen bij
afwezigheid van een juf of meester. Zo vernam ik een aantal weken geleden dat de school vanuit de
vervangingspool niks meer hoeft te verwachten. De vijver is, in ieder geval tot de zomervakantie, leeg. En
daarmee was dit jaar bijvoorbeeld groep 5a voor de 6de keer dit schooljaar onbemand.
In zulke gevallen volgen besluiten die een hoop flexibiliteit vragen van leerlingen, leerkrachten en ouders.
Denk aan inzet van onze stagiaires, ons onderwijsondersteunend personeel, groepsleerkrachten die aan
twee groepen lesgeven in plaats van 1, enz. Noodoplossingen die voor ons allen verre van ideaal klinken.
Het gaat hier echter om overmacht binnen een dynamische onderwijstijd. Regelmatig bekruipt mij het
gevoel dat dit nog maar het begin is. De cijfers van het lerarentekort in de toekomst schetsen immers een
onheilspellend beeld. Wij, als bewoners van De Morskring (leerlingen, ouders en teamleden) kunnen er
samen voor zorgen te blijven denken in mogelijkheden. En, met een zekere compassie richting de school,
vertrouwen te hebben in de professionals die dag in dag uit zorg voor goed onderwijs dragen.

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 2 september volgt de uitreiking
van de gids aan ouders die dit op SchouderCom hebben aangegeven. Binnenkort volgt hierover bericht.

Schoolfotograaf
Op donderdag 27 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 de site de foto’s van hun
kind bestellen.

Juf Jerney bevallen van een zoon!
Afgelopen dinsdag zijn juf Jerney en haar man Bob trotse ouders geworden van hun
zoon Dex! Het gaat heel goed met het kersverse gezin. Zoals Jerney zelf meldt: “Dex
doet het fantastisch en we zijn helemaal in de wolken!” Hoewel we nu al uitkijken
naar de terugkomst van juf Jerney, wenst de school haar een mooie kraamtijd toe
en een welverdiend verlof!

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 Vinci-college
aan de Kagerstraat. Voor deze avond zijn toegangskaarten nodig.
De voorverkoop voor de leerlingen van groep 8 zelf, is gestart. In
verband met de groepsgrootte zullen er daarna nog maar een
beperkt aantal kaarten verkocht kunnen worden. Gelukkig krijgen
alle leerlingen van de school de liedjes van de show onder
schooltijd te zien.
Op maandag 15 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 (8A) en Storm (8B) 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, Job en Rob een mooie afsluiting toe!

Afscheid meesters
Zoals u in het overzicht van de klassenbezetting heeft kunnen lezen,
neemt de school aan het einde van dit schooljaar niet alleen afscheid
van onze achtste groepers, maar ook van drie zeer gewaardeerde
collega’s: Tom de Beer, Nils de Groot en Paul van Ark. Zij gaan ieder om
hun eigen reden de school verlaten. Tom gaat met vervroegd pensioen,
Nils gaat onderwijswetenschappen studeren en daarnaast werken bij
Hogeschool Leiden en gymmeester Paul heeft op dezelfde Hogeschool
uitbreiding gekregen. Alle drie de mannen, zijn deze stappen van harte
gegund. Neemt niet weg dat De Morskring ze zal missen. Op verzoek
van de collega’s zelf, zal het afscheid klein gehouden worden. Binnenkort zal dit met het eigen schoolteam
plaatsvinden. Via deze weg spreek ik namens De gehele Morskring onze enorme dankbaarheid uit, voor
alles wat Tom, Nils en Paul voor de school hebben betekend en wensen we hen veel geluk toe in de
toekomst!

Schoolplein Storm
Commissie Schoolplein Storm, bestaande uit betrokken ouders,
teamleden en een doortastende projectleider, komen steeds
dichterbij een datum voor de start van de bouw. Naast de gelden
van de sponsorloop, hebben de ouders ook nog verschillende
subsidies weten binnen te halen. Waarvoor dank!
De laatste onderhandelingen, alvorens de knoop eindelijk
doorgehakt kan worden, vinden in deze week plaats. Indien dit
definitief het geval is, zullen wij u via SchouderCom informeren
over de daadwerkelijke realisatie van een prachtig nieuw
schoolplein. Meer informatie volgt spoedig!

Oproep nieuwe Ouderraadsleden
Heeft u al vernomen van de oproep van de Ouderraad voor nieuwe leden? Hierbij de inhoud van de
oproep verstuurd via SchouderCom op 5 juni jl.
Beste allemaal,
Allereerst wil de Ouderraad alle ouders die hebben geholpen tijdens de projectavond heel hartelijk
bedanken, want het was weer een zeer geslaagd feest. De hapjes waren weer heerlijk en na afloop waren
de schoolpleinen weer snel opgeruimd en schoon.
Daarnaast wil de Ouderraad een oproep doen. Aan het einde van dit schooljaar zullen een aantal leden
van de Ouderraad na jaren trouwe inzet afscheid nemen en is de Ouderraad dringend op zoek naar
nieuwe enthousiaste leden.
De belangrijkste taak van de Ouderraad is het samen met het team organiseren van activiteiten op school.
Zo zijn we betrokken bij de hutspotmaaltijd, het sinterklaasfeest, de kerstviering, het paasontbijt en de
projectavond. Maar ook voor bijvoorbeeld de activiteiten tijdens de Kinderboekenweek, sportdagen, de
musical en het afscheid van groep 8 zetten wij ons in.
Ongeveer 1 x in de 2 maanden vergaderen we op school over de aankomende activiteiten. Onze
belangrijkste bron van inkomsten is de ouderbijdrage.
Natuurlijk verwachten we niet dat je bij alle activiteiten aanwezig bent, maar vele handen maken licht
werk. Dus hoe meer Ouderraadleden er zijn, des te beter de werkzaamheden kunnen worden verdeeld.
·
·
·

Ben je enthousiast en
wil je graag betrokken zijn bij school en
vind je het leuk om diverse activiteiten te organiseren?

Meld je dan aan!
Want alleen met de hulp van nog meer ouders kunnen wij als Ouderraad samen met het team de
activiteiten voor het komende schooljaar organiseren.
Dus word ook lid en maak ons en vooral de leerlingen heel erg blij.
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad

Voor in de agenda
-

-

Op de volgende studiedag werken alle leerkrachten gezamenlijk aan de afronding van het
schooljaar: woensdag 26 juni. Op deze dag zijn alle leerlingen vrij.
Donderdag 27 juni komt de schoolfotograaf
De laatste roostervrije dag voor de groepen 1/2 betreft: maandag 1 juli
De zomervakantie start op zaterdag 20 juli. De laatste schooldag is op vrijdag 19 juli en duurt tot
12.00 uur. Op maandag 2 september verwachten we uw kind(eren) weer op
school.
Op donderdag 12 september en dinsdag 17 september zijn de
kennismakingsgesprekken ingepland. Naar aanleiding van een
kennismakingsblad kunt u de leerkracht(en) vertellen over uw
kind(eren).
Over datums die alleen de groep of een bouw aangaan, wordt u apart
geïnformeerd door de groepsleerkracht(en).

Roostervrije dagen 2019 - 2020
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 16 september
Vrijdag 18 oktober
Vrijdag 22 november
Vrijdag 6 december
Maandag 13 januari
Vrijdag 21 februari

3 en 4
Vrijdag 13 maart
Maandag 30 maart
Vrijdag 29 mei
Maandag 29 juni

Vrijdag 18 oktober
Vrijdag 22 november

Vrijdag 13 maart
Maandag 30 maart
Vrijdag 29 mei

Maandag 13 januari
Vrijdag 21 februari

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

Studiedagen 2019-2020
Op de volgende studiedagen werken alle leerkrachten gezamenlijk aan de ontwikkeling van de school. Op
genoemde dagen zijn alle leerlingen vrij:
 Woensdag 30 oktober 2019
 Donderdag 21 november 2019
 Vrijdag 7 februari 2020
 Woensdag 24 juni 2020

Vakantierooster
Leidens Ontzet:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
2e Paasdag:
Meivakantie:
Hemelvaart (en dag erna):
2e Pinksterdag (en dag erna):
Zomervakantie:

donderdag 3 oktober 2019
19 oktober 2018 t/m 27 oktober 2018
21 december 2019 t/m 5 januari 2020
22 februari 2020 t/m 1 maart 2020
maandag 13 april 2020
27 april 2020 t/m 10 mei 2020
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
maandag 1 juni en dinsdag 2 juni 2020
18 juli 2020 t/m 30 augustus 2020

