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We gaan helemaal open!

Beste ouders en verzorgers
Aanstaande maandag gaan de basisscholen in Nederland
weer volledig open. Alle scholen hebben afgelopen vrijdag
weer nieuwe richtlijnen ontvangen waaraan ze zich voorlopig
dienen te houden. Dat geldt dus ook voor De Koperwiek.
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De afgelopen dagen heeft het team, in samenwerking met de medezeggenschapsraad de richtlijnen
die gelden vanaf 8 juni verwerkt in een actueel protocol. In deze uitgebreide brief staat beschreven
hoe de laatste weken van dit schooljaar in het licht van dat nieuwe protocol voor ouders en kinderen
gaan verlopen. Lees het goed door. We hopen dat er dan al veel duidelijk is. Mochten er, na het lezen,
toch nog onduidelijkheden zijn, vraag dan de leerkracht (via het ouderportaal) gerust nog even om
nadere uitleg.

Wat de komende weken ongewijzigd blijft
● Kinderen komen naar school en gaan naar huis op gespreide tijden.
➔ Alle kinderen/gezinnen die de afgelopen weken tussen 08.30 en 08.35 uur aanwezig waren,
houden die tijd de komende weken gewoon aan. Deze kinderen vertrekken ook nog steeds
tussen 14.15 en 14.20 uur.
➔ Alle kinderen/gezinnen die de afgelopen weken tussen 08.40 en 08.45 uur aanwezig waren,
houden die tijd de komende weken dus aan. Deze kinderen verlaten de school, net als nu,
tussen 14.25 en 14.30 uur).
● Kinderen komen ook nog steeds de school in en uit in via hun vaste looproutes.
● Kinderen blijven tussen de middag nog steeds op school.
Al deze maatregelen neemt De Koperwiek in de lijn van het Landelijke protocol om de breng- en haal
bewegingen rondom de school zoveel mogelijk te beperken.
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Belangrijkste wijzigingen/aanpassingen
● Alle leerlingen zijn vanaf maandag weer dagelijks aanwezig.
● Er wordt (landelijk) geen noodopvang meer aangeboden.
● De kinderen van unit 1 en 2 hebben in de laatste vijf weken van het schooljaar 2019-2020 op
maandag t/m donderdag les van 08.45-14.15u. en op vrijdag van 08.45 tot 12.00u.
● De Koperwiek start het unitwerk weer op waarbij de school de richtlijnen van het RIVM maximaal
naleeft.
Let op: éénrichtings route
In verband met de COVID-19 richtlijnen voor volwassenen, verzorgt de gemeente Venlo vanaf
maandag een éénrichtings looproute tussen de twee locaties van De Koperwiek. Let dus goed op, het
voetpad in het Hagerweike en het pad achter de locatie Langstraat-flatgebouw is vanaf 8 juni nog
slechts op één manier te bewandelen. De gemeente heeft beloofd nog deze week een plattegrond
beschikbaar te stellen zodat je kunt zien hoe je vanaf maandag moet lopen. We sturen die aan alle
ouders zodra die binnen is.

Schooltijden
Vanwege het landelijke advies om kinderen tussen de middag op school te laten, blijven de lestijden
tot aan de zomervakantie gelijk aan die van de afgelopen weken (met uitzondering dus van de vrijdag
in unit 1-2).
Het team van De Koperwiek is benieuwd hoe ouders deze tijdelijke schooltijden ervaren. We stellen
het op prijs als je één minuutje de tijd neemt om de mini-enquête hierover via deze link in te vullen.
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BSO
Zowel de vóór- als de naschoolse opvang is vanaf 8 juni weer beschikbaar volgens contract. De
BSO-tijd duurt met de aangepaste schooltijd natuurlijk langer dan voorheen maar Beste kinderopvang
zal hiervoor tot aan de zomervakantie geen extra kosten in rekening brengen.
CITO-Toetsen
In de laatste weken van het schooljaar nemen de leerkrachten van unit 3 t/m 8 normaal gesproken
een aantal toetsen af die inzicht geven in de voortgang van elk kind. Het CITO instituut heeft in
verband met de Corona-periode de mogelijkheid gegeven om de toetsen van juni uit te stellen tot
september zodat leerkrachten in de laatste fase van het schooljaar extra tijd kunnen investeren in
instructie en inoefening van leerstof. Voor alle kinderen van stichting Akkoord! is besloten de
eindejaars toetsen van CITO inderdaad pas in het najaar af te nemen met uitzondering van de
leestoets in leerjaar 3 en een aantal toetsen in leerjaar 7.
Verslagboek en gesprekjes
Alle kinderen van De Koperwiek krijgen aan het einde van dit schooljaar een verslagboek. Dit zal er
niet helemaal uitzien zoals normaal omdat het laatste trimester natuurlijk ook echt wel een beetje
anders liep. Er zal, aan het einde van het schooljaar, net zoals altijd een gesprek plaatsvinden over de
ontwikkeling van elk kind. Het landelijke protocol schrijft voor dat er geen ouders in de school komen
dus we zullen de gesprekjes via telefoon of scherm voeren. Alle ouders ontvangen hierover te zijner
tijd meer informatie via de leerkracht.
Afscheid unit 8
Het Landelijke protocol geeft met betrekking tot uitjes het volgende aan:
‘Scholen wordt dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals
schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies’
Dat is voor alle kinderen jammer maar vooral zuur voor de kinderen die de school gaan verlaten. Hun
laatste basisschooljaar is door het Coronavirus zó anders dan ze zich hadden voorgesteld… Dat geldt
natuurlijk voor alle groep 8 kinderen in Nederland, daarin is unit 8 van De Koperwiek geen
uitzondering. Maar De Koperwiek zou De Koperwiek niet zijn als we het afscheid van onze oudste
leerlingen zonder toeters en bellen zouden laten gebeuren. Het bovenbouw team is, samen met de
directie, druk op zoek naar mogelijkheden die recht doen aan het afscheid van de kinderen die ons
kindcentrum binnenkort definitief gaan verlaten en tegelijkertijd passen binnen de richtlijnen van het
protocol. Als promotor van kunst en cultuur voor ons in elk geval géén afscheid zonder een vorm van
musical… hoe en wat ...dat verklappen we binnenkort!
Voorbereidingen voor het schooljaar 2020-2021
Op 20 mei ontvingen alle ouders en kinderen van ons een nieuwsbrief waarin hele speciale
ontwikkelingen voor De Koperwiek aangekondigd werden. Volgend schooljaar wordt het gebouw aan
de Broekhofstraat volledig gerenoveerd, krijgen we eindelijk de langverwachte gymzaal (!) en gaat de
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school, samen met Den Hulster, onderzoeken of het creëren van een Tienerschool mogelijk is. We
schreven toen ook al dat alle leerlingen van de locatie Broekhofstraat tijdens de bouw en renovatie in
college Den Hulster gehuisvest zullen worden.
Met de corona-crisis op de achtergrond en een hele grote verhuizing voor de boeg, zijn alle plannen
voor het nieuwe jaar een stevige uitdaging… Nu het protocol voor de volledige opening van de
basisscholen verwerkt is en de organisatie voor de komende weken op De Koperwiek staat, kunnen
management en team zich ook weer volop richten op het nieuwe schooljaar. Wij hopen u volgende
week te berichten over verdere organisatie voor 2020-2021.

Tenslotte
Meer nieuws volgt dus binnenkort weer. We hopen jullie voor nu voldoende op de hoogte te hebben
gebracht.
Met vriendelijke groet,
Team IKC De Koperwiek
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