
 

IKC De Koperwiek 

Nieuwsbrief  
24 juni 2020 

Kennismaken tijdens de kijkmorgen! 

 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Op woensdag 1 juli aanstaande is onze jaarlijkse kijkmorgen. Alle 
kinderen maken die ochtend kennis met hun nieuwe 
leerkracht(en) en hun (eventuele) nieuwe klasgenootjes. Ook de 
kinderen die volgend jaar, vanaf augustus, voor het eerst onze 
school gaan bezoeken, worden voor deze ochtend uitgenodigd.  
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Een beetje anders dan anders 
Door alle Corona-maatregelen is de kijkmorgen dit jaar een beetje anders georganiseerd dan eerdere 
jaren. Alle kinderen komen dit jaar op de kijkmorgen gewoon naar hun eigen klaslokaal (dus het lokaal 
waar ze al het hele jaar werken). Daar worden ze ontvangen door hun nieuwe leerkracht(en). Dus in 
plaats van de kinderen, ruilen de leerkrachten dit jaar van plek… Net als anders, zijn er vervolgens 
leuke kennismakingsactiviteiten tot 10.00u. Na de kennismaking gaan alle leerkrachten weer terug 
naar hun eigen groep. 
 
Goed om te weten 
Voor de kijkmorgen willen we jullie nog een paar zaken meegeven: 
● Alle kinderen gaan gewoon naar hun eigen klas.  
● Inlooptijd en -route zijn precies zoals ze de afgelopen weken al waren. 
● Voor ouders geldt nog steeds dat ze helaas niet mee naar binnen mogen.  
● Kinderen van de huidige groepen 8 hebben tijdens de kijkmorgen vrij. 
● De schooldag is gewoon van 08.45u tot 14.15u (exclusief in- en uitlooptijd). 
 
Nieuwe kinderen 
Kinderen die in het nieuwe schooljaar 4 jaar worden en vanaf de eerste schooldag onze school 
bezoeken, mogen zich met één ouder/verzorger tussen 8.15 uur en 8.25 uur melden op de speelplaats 
aan de Langstraat. Hier worden ze opgevangen door de eigen leerkracht(en). Om 10.00u mogen deze 
kinderen op dezelfde plek weer door één ouder/verzorger worden opgehaald.  Met ouders van 
kinderen die in het nieuwe schooljaar een overstap maken naar onze school (zij-instroom), wordt 
telefonisch contact opgenomen om af te spreken waar en hoe laat zij die ochtend binnen kunnen 
komen. 
 
Wie komt bij wie? 
In het schema op pagina 5 lezen jullie welke groep volgend schooljaar bij welke leerkracht(en) 
geplaatst is. Ouders waarvan de kinderen volgend jaar in groep 1 of 2 starten, ontvangen een apart 
overzicht met de groepsverdeling voor de betreffende unit.  
 
Wie zit waar in de Langstraat? 
Unit 1 t/m 3 blijft volgend jaar in de locatie Langstraat. De leerkrachten bespreken tijdens de 
kijkmorgen met de kinderen in welk lokaal ze komen. We sturen in de laatste week vóór de start nog 
een bericht waarin we precies aangeven welke kinderen waar naar binnen gaan. Op de eerste dag na 
de vakantie worden alle kinderen bij hun ingang opvangen om ze de weg nog eens te wijzen. 
  
Wie zit waar in het gebouw van Den Hulster? 
Unit 4 t/m 8 gaat, zoals bekend, voor één schooljaar naar de locatie van College Den Hulster. De 
details met betrekking tot de ruimte-toekenning aldaar zijn nog niet helemaal rond. Vóór het einde 
van de zomervakantie ontvangen jullie hierover bericht. We sturen dan ook wat sfeerfoto’s zodat jullie 
een beeld krijgen van De Koperwiek-plek in Den Hulster. Alle leerkrachten van unit 4 t/m 8 vangen op 
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de eerste schooldag na de zomervakantie op het plein van Den Hulster (Waterhoenstraat) hun eigen 
groepen op. Ze zullen de kinderen begeleiden naar hun lokaal en ze ook de weg/route wijzen die ze 
moeten lopen. 
 
Wijzigingen in het team 
Ten opzichte van 2019-2020 zijn er volgend schooljaar een paar wijzigingen in het team van De 
Koperwiek: 
● Het afgelopen schooljaar was juffrouw Ayperi tot februari aan De Koperwiek verbonden als 

vierdejaars PABO stagiaire. Sinds die tijd werkt ze bij ons als vaste vervangster. Volgend 
schooljaar blijft zij het team versterken als leerkracht van unit 6-7. 

● Ook juffrouw Tamara blijft volgend jaar als vaste vervangster op De Koperwiek. 
● Juffrouw Marjolein gaat na de zomervakantie een nieuwe uitdaging aan op onze collega 

openbare school het Maasveld in Tegelen. Het team van De Koperwiek dankt haar voor haar 
langdurige bijdrage aan De Koperwiek en wenst haar heel veel succes op haar nieuwe plek! 

Teamversterking door PABO-studenten  
De Koperwiek is een opleidingsschool. Dat is een plek waar PABO studenten het vak in de praktijk 
kunnen leren onder voorwaarden die PABO’s en schoolbesturen met elkaar afgesproken hebben 
(denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van een opleidingscoach en het werken in 
leergemeenschappen). Ook volgend jaar zal ons team versterkt worden door een aantal studenten. 
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Twee daarvan zitten in de afstudeerfase van de PABO. Zoals u in het schema op pagina 5 kunt zien zijn 
dit Loubna Ahrika en Tom Mariën. Het team van De Koperwiek is blij met deze nieuwe leerkrachten (in 
opleiding), heet ze van harte welkom en wenst ze heel veel succes met hun werk in ons kindcentrum! 
 
School-informatieavond 
Normaliter verzorgen wij aan het begin van elk schooljaar een school-informatieavond. Vanwege de 
Corona-maatregelen zal dat volgend schooljaar zeer waarschijnlijk niet in de huidige vorm mogelijk 
zijn. We zijn op zoek naar alternatieve manieren om de informatie aan jullie te verschaffen. Meer 
hierover volgt na de zomervakantie. 

 
Tenslotte 
We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd, maar als er nog vragen zijn, stel ze dan gerust. 
Tot slot wensen we alle kinderen veel plezier met de nieuwe leerkracht(en) tijdens het kijkmoment.  

 
Met vriendelijke groet, 
Team kindcentrum De Koperwiek 
 
 
(ga verder naar pagina 5 voor de groepsindeling 2020-2021)   
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Schooljaar 2019-2020    Schooljaar 2020-2021 

nvt   ➞  1a Cindy Hendrix en Kim van der Heijden 

nvt  ➞  1b Marcia Janse en Margot Christis 

nvt  ➞  0/1c Chantal Brueren (start na de herfstvakantie) 

nvt  ➞  2a Mariëlle Janssen en Lilian Last 

nvt  ➞  2b Dominique van den Hurck en Lisa Hegger 

2a Jolanda en Lisa   ➞  3a Anne-marie Vervoort en Irene Hovens 

2b Mariëlle en Dominique  ➞  3b Yvonne Fennet en Pauline Buijssen 

3a Pauline en Irene   ➞  4c Nur Erdogan en Marie-José Hendricks 

3b Anne-Marie en Ryanne   ➞  4b Lucie Crompvoets en Yvonne Frey 

3c Lilian   ➞  4a Mart van Enckevort ((Ryanne Grothauzen op woe) 

4a Mart   ➞  5c Kelly van Dijk (Lianne Smulders op vrij) 

4b Lucie en  Yvonne   ➞  5a Puck Lamber  

4c Nur en Marie-José  ➞  5b Karlijn Jasper en Anja Verhees 
samen met Loubna Arik (PABO 4) op ma-di-woe 

5a Puck   ➞  6a Sander van Beek  

5b Karlijn en Lianne   ➞  6b Bart Drenth  

5c/6c Jaer en Ayperi   ➞  6c/7c Jaer Nijssen 
samen met Tom Mariën (PABO 4) op ma-di-woe  

6a Sander   ➞  7a Cindy Gerats en Jessie Nijssen  

6b Bart   ➞  7b Ayperi Yildiz en Astrid Hoex 

7a Daniëlle   ➞  8a Daniëlle Adams  

7b Cindy en Kelly   ➞  8b Manon Schoon (Marloes Dohmen op ma) 

7c Majon en Jessie   ➞  8c Nicole van Beek (Astrid Hoex op woe) 
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