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Vernieuwbouw…

Beste ouders en verzorgers,
U ontving eerder al een bericht van onze bestuurder maar omdat
het zo’n fantastisch nieuws is, hier toch nog een keertje benoemd:
vorige week heeft de gemeente Venlo alle, door buurtbewoners
gemaakte bezwaren, ongegrond verklaard!
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Dat betekent dat de renovatie van de locatie Broekhofstraat en het bouwen van een gymzaal op eigen
terrein, doorgaan. De bouwactiviteiten die tot nu toe gedaan zijn, werden uitgevoerd met ‘de rem er
een beetje op’ omdat de bezwaarprocedure nog niet afgerond was. Daar komt nu verandering in. Er kan
‘full speed’ gebouwd worden!
U las in de brief van de bestuurder dat alle pijlen in eerste instantie gericht zijn op het schoolgebouw
zodat de kinderen die nu tijdelijk in college Den Hulster gehuisvest zijn, zo snel mogelijk terug kunnen
naar de Broekhofstraat. Door vertragingen lijkt de aanvankelijke planning (zomervakantie 2021) niet
reëel. Vooralsnog is alles gericht op een terugkeer na de herfstvakantie.

De ontwikkelingen m.b.t. de vernieuwbouw volgen?
Dat kan! Ga daarvoor naar deze padlet. De komende tijd zullen hier alle vorderingen rondom de bouw
van de gymzaal en de vernieuwing van het schoolgebouw getoond worden. Overigens kunt u via de
website meer informatie lezen over de nieuwe huisvesting van De Koperwiek, locatie Broekhofstraat.
Klik hier om rechtstreeks naar deze pagina te gaan.
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Speelplein Waterhoen
De afgelopen weken is er achter de schermen druk overleg gevoerd met OGVO en de gemeente Venlo
over een (tijdelijk) speelterrein voor unit 4 t/m 8. Het resultaat is dat De Koperwiek eindelijk een
passende speelplek toegewezen gekregen heeft. De plek (Kwiek-terrein, Cruyff court) is ruim van opzet
en biedt veel speelmogelijkheden. Kinderen kunnen er voetballen, Kingen, duikelen, chillen en spelen
met klein spelmateriaal. Deze plek is/wordt momenteel voorzien van spel-belijning, duikelrekken en
chill-bankjes. Bij het terrein is een kleine ruimte met wc (exclusief voor De Koperwiek) omdat het
speelterrein net te ver van de lokalen ligt om in noodgevallen alleen terug te lopen en een plek waar ook
speelmateriaal opgeborgen kan worden.

Chromebooks
In unit 5 t/m 8 hebben alle kinderen een eigen chromebook. Dat is nodig voor het Koperwiek-aanbod in
deze units. Omdat de huidige chromebooks, na vier gebruiksjaren, afgeschreven zijn, ontvangen de
kinderen van unit 5 t/m 7 in het eerste kwartaal van 2021 allemaal een nieuw device. In unit 5 zijn de
nieuwe chromebooks gisteren al uitgereikt. De ‘oude’ chromebooks van unit 5 worden gedurende de
lockdown als reserve device uitgegeven aan kinderen wiens chromebook technisch hapert of aan
kinderen die thuis niet over een device beschikken. Daarna gebruikt de school de nog goed werkende
chromebooks als extra devices voor unit 3 en 4 en reserve devices voor unit 8.

3

Verslagboeken, verslaggesprekken
Zodra er de overheid aangeeft of de basisscholen op 8 februari al dan niet weer open gaan, laten wij u
weten wanneer en op welke wijze De Koperwiek de uitgave van verslagen en de verslaggesprekken gaat
organiseren.
Studiedag
Op De Koperwiekkalender leest u dat er op maandag 22 februari een studiedag gepland staat. Deze
studiedag gaat niet door. Dus als er nog afstandsonderwijs is op die maandag, is er gewoon een online
programma en als de scholen weer open zijn, komen de kinderen op die maandag gewoon naar school.
Het team van De Koperwiek zal de studiedag in een latere periode inhalen. Afhankelijk van het moment
waarop we weer enigszins normaal met elkaar aan het werk kunnen. Uiteraard hoort u dat tijdig.

Tot slot
Wij hopen u via deze nieuwsbrief voldoende bijgepraat te hebben. Mochten er naar aanleiding van deze
brief toch nog vragen zijn, stel die dan gerust in eerste instantie aan de leerkracht(en) van uw kind. Als
die u niet kan helpen bent u altijd welkom bij de directie (teamleiders en directeur).
Met vriendelijke groet,
Team kindcentrum De Koperwiek

4

