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Tevredenheid!

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

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek zijn binnen. Het
uitwerken van de details vraagt wat tijd. In een later stadium dit
schooljaar ontvangt u een overzicht. In elk geval misschien alvast
fijn om te weten dat ouders en kinderen De Koperwiek gemiddeld
een heel mooi cijfer geven.
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Van de ouders krijgt de school een 8,0 (landelijk gemiddeld een 7,6) en van de kinderen een 8,4 (landelijk

gemiddeld een 8,2). Het team is, zeker gezien de huidige omstandigheden, erg blij met deze beoordeling!

CITO eindtoets

Ook het resultaat van de Cito-eindtoets is bekend. De schoolscore van De Koperwiek ligt ruim hoger dan

het landelijk gemiddelde! Een mooie opbrengst waaruit blijkt dat het afstandsonderwijs op De

Koperwiek voor unit 8 gemiddeld genomen erg goed uitgepakt heeft.

Koperwiekweek

In de oorspronkelijke jaarplanning staat de week van 14 t/m 18 juni gepland als Koperwiekweek. In

verband met corona maatregelen en het protocol waarmee we als basisschool geacht worden te

werken, kunnen de uitjes die De Koperwiek voor deze week in petto had, ook dit jaar niet doorgaan.

Hopelijk voor het laatst, want team, kinderen en ongetwijfeld ook ouders verheugen zich nu al een klein

beetje op een jaar waarin alles weer wordt zoals het was….

Enfin, De Koperwiek zou De Koperwiek niet zijn als we het huidige schooljaar dan maar als een

nachtkaars laten doven. Uiteraard is het team druk met het creëren van alternatieven die in de laatste

fase van het schooljaar toch nog even wat extra gezelligheid brengen.
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Anders-dan-anders Koperwiekdagen

De Koperwiek sluit het schooljaar 2020-2021 voor alle kinderen van unit 1 t/m 7 af met een aantal super

sfeervolle anders-dan-anders Koperwiekwiekdagen. Niet in de oorspronkelijk geplande week maar in de

laatste schoolweek vóór de zomervakantie. Helaas moeten we voorlopig nog uitgaan van uitvoering

zonder ondersteuning van ouderhulp dus daar passen we de programmering maar een beetje op aan. De

invulling van deze dagen blijft nog een verrassing maar ouders en kinderen mogen er vanuit gaan dat de

dagen echt heel erg gezellig worden, veelal op of om de schoolgebouwen en binnen de eigen

groepsbubbels plaatsvinden.

Concreet betekent dit voor de laatste schoolweek dat er op maandag t/m woensdag allerlei activiteiten

georganiseerd worden. De activiteiten met wat meer ‘toeters en bellen’ worden natuurlijk niet gepland

op de dag van het Offerfeest (20 juli). Op donderdag heeft elke klas dan nog een laatste schooldag met

afscheid in de eigen groep waarna ergens tussen 14.00 en 14.30u (gebruikelijke eindtijden) voor alle

kinderen de zomervakantie van start gaat.

Afsluiting schoolverlaters

Anders dan voor de kinderen van unit 1 t/m 7 organiseert De Koperwiek voor de schoolverlaters speciale

dagen in de één na laatste schoolweek. Dus in week 28 worden de kinderen van unit 8 getrakteerd op

dagactiviteiten en uitjes die weliswaar passen binnen alle huidige regels maar wel recht doen aan een

afscheidsjaar! Ook voor deze unit geldt dat de invulling nog even een verrassing blijft. De leerkrachten

van unit 8 zullen binnenkort meer verklappen.
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De groepen 8 maken een theaterfilm!

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 ook 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 2021 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 voor alle groepen 8 een theaterfilm!  Onze achtste groepers worden op

zaterdag 17 juli voor één dag “echte” filmsterren. In theater de Maaspoort zetten wij onze kanjers van

20-21, in het bijzijn van in elk geval hun eigen ouders , verdiend in de hoofdrol. Corona-proof maar wel,

voor wie wil, in ‘gala’-outfit! Dus, ouders en kinderen van unit 8, reserveer de 17de alvast in de agenda

(exacte tijden worden per groep via de leerkrachten nog doorgegeven) en verheug je maar!!!

Groepsfoto’s

Vanwege corona maatregelen komen de schoolfotografen dit jaar niet. Om er voor te zorgen dat alle

kinderen toch een leuke foto-herinnering aan de klas van 2020-2021 krijgen, wordt er van elke groep wel

een groepsfoto gemaakt door een Koperwiek teamlid. De eigen groepsfoto’s worden buiten gemaakt dus

het knipmoment is een beetje weersafhankelijk. De foto’s staan op de planning voor half juni. Ouders
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horen 1 à 2 dagen van te voren wanneer de klas van hun kind aan de beurt is. De foto’s worden, zoals elk

jaar, in het verslagboek opgenomen.

Nationaal Programma onderwijs

In de nieuwsbrief van 7 april jl. las u informatie over het Nationaal Programma Onderwijs.

De overheid stelt veel geld beschikbaar voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na

corona. Scholen mogen dit geld niet zomaar uitgeven. Ze maken een schoolscan en kiezen aan de hand

van die scan uit maatregelen die de overheid heeft uitgewerkt in een zogenaamde menukaart. Mocht u

interesse hebben, klik dan hier voor meer informatie.

Het team van De Koperwiek heeft de afgelopen weken de schouders onder dit Nationaal Programma

Onderwijs gezet en zal de scan en ideeën aanstaande donderdag bespreken met de

medezeggenschapsraad. Als de medezeggenschapsraad instemt kan een en ander uitgewerkt worden

zodat ouders en kinderen binnenkort op de hoogte gebracht kunnen worden van alle plannen voor het

schooljaar 2021-2022.

Overigens is het misschien goed om te weten dat de leerkrachten van De Koperwiek, ook zonder het

Nationaal Programma Onderwijs, binnen de huidige, eigen mogelijkheden, altijd al intensief werken aan

de extra onderwijsbehoeften van groepen of individuele leerlingen. De NPO-middelen geven echter de

komende twee schooljaren nog veel meer mogelijkheden en dat is voor kinderen, ouders en

leerkrachten natuurlijk hartstikke goed nieuws!

Wij hopen u zo weer voldoende op de hoogte te hebben gebracht maar mochten er naar aanleiding van

deze brief nog vragen zijn, stel die dan gerust!

Met vriendelijke groet,

team IKC De Koperwiek
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https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart/interventies-kiezen

