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Een blik op de laatste weken en ‘20-’21... 
 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
 

Via deze brief brengen we jullie weer op de hoogte van een 
aantal belangrijke zaken voor het nieuwe schooljaar. 
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Verbouwing: een eigen gymzaal en renovatie 

Alle ouders en kinderen zijn inmiddels op de hoogte van het feit dat er volgend schooljaar een 
gymzaal voor De Koperwiek gebouwd wordt op eigen terrein (op de plek waar nu de hulplokalen 
staan). Tegelijkertijd wordt de locatie Broekhofstraat compleet gerenoveerd. Door verduurzaming, 
meer flexibele ruimtes, voldoende leerplekken buiten de klaslokalen en vooral een optimaal, fris 
binnenklimaat voldoet het voormalige hoofdgebouw van De Koperwiek straks weer helemaal aan de 
eisen van deze tijd. 

 

Tijdelijke huisvesting 
Gedurende het schooljaar 2020-2021 zal er op de Broekhofstraat zo intensief ge- en verbouwd worden 
dat het onmogelijk is op die locatie veilig en goed onderwijs te verzorgen. Tijdens de bouw en 
renovatie zullen alle leerlingen van unit 4 t/m 8 daarom, zoals jullie al weten, worden gehuisvest in 
college Den Hulster. 
 

Wie komt waar 
Op het plein aan de Waterhoenstraat staan vanaf augustus de hulplokalen van De Koperwiek. Dat 
wordt een eigen plek voor unit 4. De kinderen van unit 5 t/m 8 komen op verschillende verdiepingen, 
in een eigen vleugel van het gebouw van Den Hulster. De jongste kinderen op de begane grond, de 
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oudste een verdieping hoger. Elke omgeving wordt helemaal ingericht met eigen meubilair en eigen 
spullen waardoor we onze Koperwieksfeer ook in dit ‘tussenjaar’ waarborgen. Alle Koperwiekkinderen 
die volgend jaar naar de locatie in Den Hulster gaan, komen via de Waterhoenstraat naar school. 
 

Schooltijden 
Het team en de medezeggenschapsraad van De Koperwiek hebben besloten om volgend schooljaar 
de huidige schooltijden te handhaven. Om twee redenen is het wenselijk dat kinderen ook in 
2020-2021 tussen de middag op school blijven: 

1. Het is zeer denkbaar dat het huidige protocol rondom COVID-19 (de Landelijke adviezen) ook 
in (een deel van) het nieuwe schooljaar van kracht is. Om te voorkomen dat kinderen en 
gezinnen steeds opnieuw met wisselende situaties geconfronteerd worden, kiezen we liever 
aan de voorkant voor helderheid gedurende een heel schooljaar.  

2. Voor de verkeersveiligheid en pedagogische veiligheid van de kinderen die naar het gebouw 
van Den Hulster gaan, kiezen we voor slechts twee logistieke momenten (één keer komen en 
één keer gaan) die niet gelijk lopen met die van de jongeren die in Den Hulster naar het 
voortgezet onderwijs gaan. 

 

Uit de ouderraadpleging (de mini-enquête bij de nieuwsbrief van 3 juni jl.) bleek dat maar liefst 66% 
van de ouders de continu dagen prettig vindt en dat 5% geen voorkeur heeft. In totaal staat 71% van 
de ouders dus positief ten opzichte van het huidige rooster. 

 
Om ouders de gelegenheid te geven kinderen naar twee gebouwen te begeleiden ziet de verdeling van 
inloop- en aanvangstijden er als volgt uit (zie schema volgende bladzijde): 
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Schooltijden locatie Langstraat (unit 1 t/m 3) 

 inloop lesdag uitloop* 

maandag 08.35-08.45u 08.45-14.15u 14.15-14.25u 

dinsdag 08.35-08.45u 08.45-14.15u 14.15-14.25u 

woensdag 08.35-08.45u 08.45-14.15u 14.15-14.25u 

donderdag 08.35-08.45u 08.45-14.15u 14.15-14.25u 

vrijdag unit 1-2 08.35-08.45u 08.45-12.00u 12.00-12.10u 

vrijdag unit 3 08.35-08.45u 08.45-14.15u 14.15-14.25u 

 

Schooltijden locatie Den Hulster (unit 4  t/m 8) 

 inloop lesdag uitloop* 

maandag 08.20-08.30u 08.30-14.00u 14.00-14.10u 

dinsdag 08.20-08.30u 08.30-14.00u 14.00-14.10u 

woensdag 08.20-08.30u 08.30-14.00u 14.00-14.10u 

donderdag 08.20-08.30u 08.30-14.00u 14.00-14.10u 

vrijdag 08.20-08.30u 08.30-14.00u 14.00-14.10u 

* zolang het Corona-protocol van kracht is 

 
Goed om te weten 
De schooltijden worden volgend schooljaar dus aangepast vanwege de omstandigheden. Let op: de 
nieuwe tijden gelden daarmee in eerste instantie gedurende die omstandigheden, dus voor één 
schooljaar!  In het voorjaar van 2021 zullen team en medezeggenschapsraad van De Koperwiek samen 
met kinderen en ouders uitgebreid evalueren hoe deze andere tijden bevallen. Vanuit die gegevens 
wordt de voortgang ná 2020-2021 bepaald. 
 
Het rooster dat De Koperwiek momenteel (en dus ook volgend schooljaar) hanteert, heet een 
‘vijf-gelijke-dagen’ rooster. In het vijf-gelijke-dagen rooster zijn alle dagen hetzelfde. Op die manier 
krijgen de kinderen het  verplichte aantal lesuren op jaarbasis. Er zijn ook scholen die in een 
continurooster langere en kortere dagen hanteren. Het voordeel van een vijf-gelijke-dagen rooster is 
dat leerkrachten gedurende de les- en lunchtijd van de kinderen (5,5 uur achter elkaar) in de klas 
mogen blijven.  Voor de kinderen betekent dit een middagpauze onder leiding van hun eigen 
leerkracht en/of een unitleerkracht. Op De Koperwiek zien we dat kinderen dat erg fijn vinden!  
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Oudergesprekken na schooltijd 
Zodra de kinderen naar huis zijn, hebben de leerkrachten een pauze van een half uur in verband met 
de arbeids- en rusttijdenwet. Die pauze is verplicht, zo is de regelgeving in Nederland. 
Oudergesprekken kunnen dus volgend schooljaar pas worden ingepland vanaf 14.30u (locatie Den 
Hulster) of 14.45u (locatie Langstraat). Zolang het Corona-protocol van kracht is, vinden de 
gesprekken telefonisch en/of digitaal plaats. 

BSO 
Met de schooltijden van het vijf-gelijke-dagen rooster is de BSO-tijd verlengd. Na de zomervakantie zal 
de facturatie hierop aangepast worden. Voor ouders die gebruik maken van naschoolse opvang 
betekent dit een verhoging van de BSO kosten. Daar staat tegenover dat er geen kosten meer zijn voor 
de TSO. BSO is duurder dan TSO maar voor de TSO-kosten kun je geen kinderopvangtoeslag 
aanvragen, voor de BSO kosten wel. Kinderen van locatie Den Hulster hebben ‘n kwartier langer NSO 
maar ook ‘n kwartier korter VSO.   
 

Om het kostenverschil voor ouders te beperken biedt De Koperwiek in 2020-2021 twee varianten 
naschoolse opvang aan: 

● variant a: eindtijd tot 18.00u 
● variant b: eindtijd tot 18.30u 
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Ouders die kiezen voor de eerste variant worden uiteraard geacht hun kind(eren) ook daadwerkelijk 
vóór 18.00u op te halen. Hieronder staan de BSO-tijden voor 2020-2021. De tarieven worden 
vastgesteld per kalenderjaar. Die wijzigen dus niet na de zomervakantie. Kijk voor onze tarieven voor 
2020 op www.ikcdekoperwiek.nl 
 

BSO voor kinderen van locatie Langstraat 

begintijd eindtijd begintijd eindtijd a eindtijd b 

07.30 08.45 14.15 18.00 18.30 

1 uur + 15 min. 3 uur + 45 min extra 30 min 

 

BSO voor kinderen van locatie Den Hulster 

begintijd eindtijd begintijd eindtijd a eindtijd b 

07.30 08.30 14.00 18.00 18.30 

1 uur  4 uur extra 30 min 

 

De VSO is voor de kinderen van unit 4 t/m 8 volgend schooljaar in onze hulplokalen bij Den Hulster.  De 
BSO is voor alle kinderen op de Langstraat.  De kinderen van unit 4 t/m 8 lopen na schooltijd, onder 
begeleiding van de BSO medewerkers, van de Waterhoenstraat naar hun vertrouwde BSO ruimte. 
Ouders kunnen hun kinderen dus gewoon allemaal daar ophalen.  
 
Mocht u nog geen gebruik maken van BSO maar daar met de nieuwe schooltijden wel behoefte aan 
hebben, kijk dan op onze website voor meer informatie of neem telefonisch contact met ons op en 
vraag naar  Anne-Marie Wintels of Resie van der Pol. Neem ook contact op als je, met de aangepaste 
schooltijden voor het nieuwe schooljaar, de opvang niet tijdig geregeld krijgt. Wij zijn altijd bereid mee 
te denken.   
 
Studiedag 15 juni 
Aanstaande maandag is er, zoals bekend, een studiedag voor het team. Leerkrachten bespreken dan 
de plannen voor het nieuwe schooljaar. Alle kinderen hebben die dag vrij. In week 26 ontvangen 
ouders en kinderen de planning en groepsindeling voor 2020-2021. 
 
Kijkmorgen 1 juli 
Op 1 juli is er een kijkmorgen op De Koperwiek. Normaal gesproken nemen kinderen op die ochtend 
een kijkje in hun nieuwe klas. Vanwege het coronaprotocol zullen dit jaar niet de kinderen maar de 
leerkrachten wisselen. Kinderen komen op 1 juli dus gewoon naar hun eigen klas en treffen daar hun 
nieuwe leerkracht. 
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Voor de kinderen van unit 1 is er een speciale aanpassing omdat deze kinderen in nieuwe groepen 
komen en we dat natuurlijk ook corona-proof organiseren. Ouders van de deze kinderen ontvangen 
binnenkort meer informatie.  
 
Afscheid unit 8 op zondag 5 juli 
Omdat scholen momenteel geen ouders mogen toelaten in hun gebouwen en omdat mensen niet in 
grote groepen en/of dicht op elkaar mogen zijn, is een traditionele musical dit jaar geen optie. Het 
leerkrachtenteam van unit 8 is daarom, samen met de directie, op zoek gegaan naar afscheid dat past 
binnen de huidige regels maar dat toch in elk geval zó spectaculair is dat de kinderen die dit 
schooljaar onze school gaan verlaten hun afscheid ook nooit meer gaan vergeten. Er is een afscheid 
geregeld waarbij De Koperwiek de schoolverlaters 2020 enorm in de spotlights gaat zetten.. .een 
afscheid waar anderen, die een ‘normaal’ laatste jaar beleven misschien nog wel jaloers op gaan zijn! 
De Koperwiek organiseert een drive-in musical!  Onze achtste groepers worden op 5 juli voor één dag 
“echte” filmsterren. In een passende sfeer, met rode loper, zetten wij onze kanjers van 19-20, in het 
bijzijn van hun ouders, verdiend in de hoofdrol… 
 
Laatste schooldag 9 juli 
Donderdag 9 juli is de laatste dag van dit, ongetwijfeld historische, schooljaar. Om 12.00 u zwaait het 
team van De Koperwiek die dag alle kinderen uit. Voor de kinderen begint dan de vakantie. Het team 
start ‘s middags  met het inpakken van alle leer- en hulpmiddelen en sfeermaterialen van de locatie 
Broekhofstraat. Vanwege het coronaprotocol moet deze klus in ploegen en zonder ouderhulp 
geklaard… maar ach, het team van De Koperwiek heeft al vaker de schouders onder een verhuisklus 
gezet dus dat zal nu ook wel goed komen.  
 
Het is vreemd en ook jammer dat we dit jaar fysiek geen persoonlijk afscheid van ouders kunnen 
nemen. We moeten het doen met digitale berichten… daarom wil het team van De Koperwiek in deze 
brief alvast alle ouders ontzettend bedanken voor alle inspanning en medewerking, voor het zwoegen 
tijdens het thuisonderwijs, voor het meebewegen met steeds nieuwe aanpassingen, voor de lieve 
hart-onder-de-riem berichtjes, kortom voor de fijne samenwerking die wij in dit bizarre schooljaar, 
ondanks de afstand, meer dan ooit hebben gevoeld!   
 
Wij hopen u zo weer voldoende op de hoogte te hebben gebracht van de laatste ontwikkelingen. 
Mochten er nog vragen zijn, dan horen we die graag! 
 
Met vriendelijke groet, 
team IKC De Koperwiek  
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