september 2019
Beste ouders/verzorgers,
Nogmaals van harte welkom in het schooljaar 2019-2020! Onze accu is weer opgeladen en het hele
schoolteam is klaar voor een leerzaam en sfeervol schooljaar!
Er staat onderwijsinhoudelijk wederom een hoop op het programma. Denk aan onze
continue aandacht voor het pedagogisch en didactisch handelen. Maar ook aan
het kritisch kijken naar de invulling van onze vakken en het inrichten van onze veilige
schoolomgeving. Verder bouwen we verder aan ons eigen Schoolontwikkelplan
voor de schooljaren 2021-2024. Uiteraard staat borging van al hetgene dat we al
met elkaar bereikt hebben ook centraal!
Kortom: we hebben weer zin om ‘samen te knallen!’ in het belang van uw
kind(eren). We houden u hiervan graag op de hoogte in o.a. de Morskring Info. De maandelijkse algemene
informatiebrief voor de ouders van de school.
Mede namens het team wensen we u en de kinderen een fijn schooljaar toe en vertrouwen we op een fijne
samenwerking met u en uw kind(eren).
Jan Diebels & Saskia Rijsbergen
Schoolleiding

Kennismakingsgesprekken
Op donderdag 12 september en dinsdag 17 september a.s. zullen er kennismakingsgesprekken
plaatsvinden met de ouders van de leerlingen van groep 3 tot en met groep 8. In het
SchouderCombericht van afgelopen week werd hier al het een en ander over uitgelegd. De
groepsleerkrachten van de kleutergroepen voeren kennismakingsgesprekken in de derde week
nadat de nieuwe leerling op school is gekomen.
Het doel van dit gesprek is om een goede start te
maken en met de verkregen informatie goed aan te
sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind.
De rol van de ouders is in dit gesprek van groot belang!
Als ouders kent u uw kind het best, en weet u hoe uw
kind zich thuis voelt en gedraagt. Indien mogelijk is het
gewenst dat beide ouders bij het gesprek aanwezig
zijn. Zie het als het ware als een ‘omgekeerd 10minutengesprek’ waarbij de ouder de informerende rol
vervult.
Ter voorbereiding van het gesprek hebben wij u gevraagd het vragenformulier in te vullen en
uiterlijk dinsdag 10 september in een enveloppe in te leveren. De uitnodiging en inschrijflijst voor
deze gesprekken ontvangt u vrijdag 6 september via SchouderCom. We verwelkomen u graag
op donderdag 12 of dinsdag 17 september.
Samen in gesprek over uw kind… Omdat op De Morskring het kind centraal staat en we samen
met u verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Hiervoor is persoonlijk oudercontact
van groot belang.

Welkom (terug)!
Dit schooljaar zijn er weer nieuwe collega’s aan ons team gevoegd. In onderstaand schema ziet u
nogmaals de definitieve formatie voor het schooljaar 2019-2020.
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

Hester Zevenhuizen

Hester Zevenhuizen

1/2E

Marjolijn
Remmerswaal
Kris Heruer

Kris Heruer

Nynke Tesselaar

3A

Sjaan Kuipers

Sjaan Kuipers

Ineke van Kempen

Ineke van Kempen

Ineke van Kempen

3B*
4A

Anne van Dijk/Jerney
Snijers
Anouk Emanuels

Anne van Dijk/Jerney
Snijers
Anouk Emanuels

Anne van Dijk/Jerney
Snijers
Anouk Emanuels

4B

Gea de Beer

Gea de Beer

Gea de Beer

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

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

5A*

Katja Koppers

Christianne Wiersema

André van Haasteren

6A*

Audrey Bonnet

Audrey Bonnet

André van
Haasteren/Monique
Klatt
Audrey Bonnet

Joosje Dietz-van
Tilborg/Katja Koppers
Monique Klatt

Christianne Wiersema

(na herfstvakantie Christianne)

5B*

Joosje Dietz-van
Tilborg/Katja Koppers
André van Haasteren

Audrey Bonnet

Audrey Bonnet

(na herfstvakantie Joosje)

Monique Klatt

6B*

Carla Crispijn

Carla Crispijn

Ary van den Broek

Ary van den Broek

Ary van den Broek

7A*

Renk Jan Vissers

Renk Jan Vissers

Renk Jan Vissers

Renk Jan Vissers

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

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/Rianne Hofland (bovenbouw)
*Vakleerkrachten bewegingsonderwijs: Sjoerd Jenninga (di-do) Maarten Kouwenhoven (wo-do) en Annelotte Mulder (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: Kris Heruer
Conciërges: Jan van der Heiden, Irene Laterveer

In verband met de invulling van vacatures vlak voor de zomervakantie, verlof of terugkeer ziekte,
zijn er ook namen in het bijzonder te noemen:
Juf Joosje (groep 5a) hopen we na de herfstvakantie weer terug te zien. Zij
is in juli bevallen van haar dochter Tess. Het gaat goed met juf Joosje en
Tess. Invaller juf Katja, al jaren lang een bekende collega binnen
PROOLeiden, zal op maandag, dinsdag en donderdag de dagen van juf
Joosje vervangen.
Juf Jerney geniet nog steeds van haar verlof. Uiteraard geniet haar zoon
Dex (in juni geboren) met haar mee! Na de herfstvakantie is juf Jerney
weer terug op school. Tot die tijd neemt juf Anne waar. Juf Anne heeft ook
voor de zomervakantie het verlof van juf Jerney ingevuld en is dus reeds
bekend binnen de school en met het reilen en zeilen in groep 3.
Directeur Jan Diebels is weer fulltime op school te zien! Na een langdurige time-out pakt hij steeds
meer taken op en werkt hij ernaar toe het roer weer volledig over te nemen. Tot die tijd blijft
adjunct-directeur Saskia waarnemend schoolhoofd. We houden u op de hoogte, wanneer er
binnen de huidige situatie iets veranderd.

Meester Herman zal dit schooljaar weer volledig lesgeven aan groep 7. Juf Monique begint ook
weer aan haar opbouw van uren en is deze week in de ochtenden gestart in haar eigen groep
5b. De middagen worden ingevuld door juf Marjolijn (uit groep 1/2D) en juf Shauni (leraar in
opleiding, laatste jaar Pabo). Door de stage in groep 4b van vorig schooljaar is zij reeds bekend
met de groep. Juf Christianne (groep 5a) heeft haar anderhalve dag ook weer opgepakt. Samen
met juf Katja (invaller voor Joosje) zijn zij met veel plezier gestart in de groep.
Conciërge Jan van der Heiden zal wat later dit schooljaar opstarten. Onlangs kreeg hij slecht
nieuws over de gezondheid van zijn vrouw. Indien er wat meer zaken duidelijk zijn, zal hij weer
meer aanwezig zijn. Tot die tijd verzorgt conciërge Irene Laterveer (locatie Storm) de taken op
twee locaties.
Voor de openstaande vacature voor vakleerkracht gymnastiek op de vrijdag, vonden we in juli
een enthousiaste kandidaat in Annelotte Mulder. Annelotte heeft vorig jaar haar opleiding voor
leraar lichamelijke opvoeding (HALO) met succes afgerond. Ze heeft besloten om na deze studie,
de opleiding tot leraar in het basisonderwijs te volgen en komt daarnaast graag op de vrijdagen
bij ons op school haar vak uitoefenen. Annelotte heeft er zin in!
En dan natuurlijk ook de meesters André, Ary en Renk Jan die eind mei bij ons solliciteerden op de
openstaande vacatures van groepsleerkracht in verschillende groepen. Ook hen heten we
nogmaals van harte welkom! We zijn nog maar twee weken op stoom maar de komst van de
nieuwe collega’s voelt nu al goed.

Schoolgids

In de zomervakantie is de schoolgids voor dit nieuwe schooljaar op de website geplaatst. Hierin
staan alle belangrijke schoolzaken vermeld (inclusief jaarkalender). De jaarkalender is ook te
vinden in ons ouderportaal ‘SchouderCom.’ Op maandag 2 september is de gids aan de ouders,
die dit op SchouderCom hebben aangegeven, uitgereikt.

Trakteren

Komend schooljaar worden weer veel verjaardagen gevierd. Naast
trakteren in de klas, komen de jarigen samen met twee klasgenoten
de klassen rond. De leerlingen trakteren alleen in hun eigen bouw. U
als ouder hoeft hierom aanzienlijk minder mee te geven.
Voor wat betreft de traktaties, zien wij graag een ‘gezonde’ traktatie.
Ook voor leerkrachten hoeft daarvoor geen uitzondering te worden
gemaakt.

Sportdag
Zoals u wellicht al in de jaarkalender heeft gezien, is op woensdag 18 september de sportdag van
de Morskring. We gaan deze dag met de groepen 3 t/m 8 sporten op de atletiekbaan aan de
Antonie Duycklaan 9A in de Leidse Hout (Groep 7 en 8 kunnen de baan via Beuningenlaan 40
betreden). De kleuters sporten op de normale schooltijden op het speelplein van locatie Dam. De
kleuters starten in het eigen klaslokaal en kunnen daar aan het einde van de ochtend ook weer
opgehaald worden. Moet u op twee locaties tegelijk zijn? Geeft dat even door aan de
kleuterjuffen, zij denken graag mee.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 moeten tussen 8.30 uur en 8.45 uur aanwezig zijn op de
atletiekbaan. Ze verzamelen bij hun juf of meester totdat we gaan starten met de sportdag. We
verwachten dat de kinderen hun sportkleding (inclusief Morskring t-shirt) al aan hebben als ze op
de atletiekbaan verschijnen. Ouders zijn vanaf 11.45 uur van harte welkom om de estafette van
groep 8 te aanschouwen en aansluitend hun kind(eren) mee te nemen. Om 12.00 uur zijn alle
leerlingen vrij. Wilt u liever de hele ochtend blijven? Dat kan! We hebben namelijk hulpouders
nodig om groepjes te begeleiden. Een oproep via SchouderCom en verdere informatie volgt!

Kinderen die naar BSO Wonderland gaan, worden door de begeleiders opgehaald van het
sportveld. Wonderland verzoekt de kinderen op de fiets te laten komen.

Speelplein Storm

Heeft u het al gezien? De metamorfose van Schoolplein Storm?! Het begint nu echt ergens op te
lijken. Afgelopen zomer is er hard gewerkt om het plein om te toveren naar de wensen van de
kinderen op locatie Storm. We zijn al een eind op weg. Deze week is de beplanting aangelegd. De
heggen volgen in november. Ook de bestickering/belijning van de speelvelden wordt nog verzorgd
en onlangs heeft de werkgroep ook vernomen dat er ook subsidie is binnengekomen voor de
aanschaf van baskets. Reuze leuk allemaal! Indien dit alles gerealiseerd is, volgt er uiteraard nog een
officiële opening. We houden u op de hoogte!

Toestemming gebruik beeldmateriaal/handelswijze zieke leerlingen
Op onze school laten wij u altijd graag met beeldmateriaal (foto’s en
video’s) zien waar we mee bezig zijn. De opnames worden gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten,
schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit
beeldmateriaal te zien zijn.
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Om deze reden
delen wij de foto’s via een blog/fotogalerij in SchouderCom. Wij
plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen
ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van
leerlingen.

Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Hierom heeft u deze week een
papieren toestemmingsformulier ontvangen, waarop u kunt aangeven of u wel of geen
toestemming geeft voor het maken van foto’s op school. Ook het toestemmingsformulier voor
handelswijze zieke leerlingen is aan uw kind meegegeven. Voor beiden geldt het verzoek deze in te
vullen en in te leveren bij de leerkacht

Foto’s of video’s bij uitstapjes? Er gelden privacy-regels…

Tijdens uitstapjes of activiteiten waar de hulp van ouders onmisbaar is, wordt geregeld een
fototoestel of mobieltje tevoorschijn gehaald om de kinderen zo leuk mogelijk op de foto te zetten.
Door het ingaan van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, willen wij u op het
volgende wijzen:
Voor u is het ook belangrijk dat u zich realiseert dat er privacy-regels gelden voor het publiceren van
foto’s of video’s van leerlingen (bijvoorbeeld op Facebook of via WhatsApp) door ouders.
We verzoeken u met klem om alleen foto’s te maken waar uw eigen kind op staat. Probeer te
voorkomen dat er op uw foto naast uw eigen kind ook andere kinderen staan en gebruik deze
foto’s/filmpjes nooit op sociale media.
De leerkrachten leveren zelf foto’s aan in ons ouderportaal, extra foto’s zijn dus niet noodzakelijk.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

ICT-weetjes

Vanuit ons ICT-team de volgende mededelingen:
- Zoals eerder in deze brief te lezen is, zullen dit schooljaar foto’s, gemaakt in de klas, worden
gedeeld via een blog/fotogalerij in SchouderCom. Het toestemmingsformulier heeft u hiervoor
ontvangen.
- Ook de groepen 4 hebben nu een Chromebook-kar tot hun beschikking!
- In de zomervakantie worden de fotogalerijen/blogs altijd gewist bij de overgang naar de
nieuwe groep. Houd hier rekening mee, gedurende het jaar.

Bewegingsonderwijs
De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 vinden plaats in de sportzaal van de Vondellaan en
worden gegeven door onze vakleerkrachten Sjoerd Jenninga, Maarten Kouwenhoven en
Annelotte Mulder. Gymnastiekkleding en gym- of sportschoenen zijn verplicht. Deze spullen
moeten in een aparte tas mee naar school worden genomen. Gymnastiekspullen mogen niet op
school worden achtergelaten. De kleding dient regelmatig te worden gewassen. Het dragen van
horloges, sieraden, oorringen, hoofddoekjes, polsbandjes, etc. tijdens de gymlessen is gevaarlijk
en dus niet toegestaan. Kinderen met lang haar, moeten hun haar in een staart dragen. In
verband met het lopen naar de zaal aan de Vondellaan, is regenkleding op regenachtige dagen
geen overbodige luxe. Weer of geen weer, gymnastiek gaat in principe altijd door! Het meest
recente rooster voor de groepen 3 t/m 8 ziet er als volgt uit:

GYMNASTIEKROOSTER
di-ochtend
6b-3a-3b-4b

di-middag
5a-4a-5b

wo-ochtend
8a-7b-6a-8b

do-ochtend
7b- 7a-8a-8b

do-middag
6b-6a

vrij-ochtend
7a-3a-3b-4a

vrij-middag
5b-4b-5a

De kleutergroepen hebben gym op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en vrijdag.
De groepen 5, die op dinsdag- en vrijdagmiddag eerder beginnen, zijn op woensdagen om 12.00 uur uit.

Roostervrije dagen

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
Op de volgende studiedagen werken alle leerkrachten gezamenlijk aan de ontwikkeling van de
school. Op genoemde dagen zijn alle leerlingen vrij: woensdag 30 oktober, donderdag 21
november, vrijdag 7 februari en woensdag 24 juni.

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

donderdag 3 oktober 2019
19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019
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

Overige zaken voor in de agenda:
Voor wat betreft de maand augustus en september zijn de volgende zaken ingepland:






Donderdag 12 september of dinsdag 17 september:
kennismakingsgesprekken voor de ouders van groep 3 t/m 8.
Maandag 16 september: roostervrije dag voor de groepen 1/2.
Woensdag 18 september: Sportdag. Alle leerlingen om 12 uur vrij.
Woensdag 2 oktober: hutspotmaaltijd
Woensdag 3 oktober: 3-oktoberfeest. Alle kinderen vrij.

