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25 jaar!

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

Nog een paar laatste vakantiedagen en dan is het zover...op
maandag 6 september aanstaande start het nieuwe schooljaar!
En nou is 2021-2022 niet zomaar een schooljaar… het is een
jubileum! De Koperwiek bestaat namelijk 25 jaar.

1



Op 1 augustus 1996 gingen de deuren van De Koperwiek voor de allereerste keer officieel open. De

Koperwiek was toen alleen nog maar een school. Op die eerste schooldag telde die school 25 kinderen

en drie medewerkers: juffrouw José (directeur), meneer Henk (adjunct directeur, sinds 2011 met

pensioen) en juffrouw Marie-José (leerkracht).

Nu, 25 jaar later, is De Koperwiek een integraal kindcentrum met behalve een bruisende school ook een

aansluitend peuteraanbod voor 2 tot 4 jarigen, een sfeervol kinderdagverblijf,  en een hele gezellige,

drukbezochte buitenschoolse opvang. Het kindcentrum telt inmiddels ongeveer 700 kinderen. Juffrouw

José is nog steeds de directeur en juffrouw Marie-José werkt er nog altijd als één van de leerkrachten,

maar in totaal werken er nu ook nog zo’n 80 andere medewerkers!

Die enorme ontwikkeling is echt wel een feestje waard! En dat feestje gaan we beslist ook vieren. Dat

doen we met toetsers en bellen...op z’n ‘Koperwieks’...maar wel pas later dit schooljaar als de corona- en

huisvestingsomstandigheden hopelijk iets gunstiger zijn.

Verheug je alvast dus, want wordt vervolgd...
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Actuele corona regels voor kinderopvang en onderwijs.

Vorige week ontvingen alle onderwijs- en kinderopvanginstellingen een brief van het ministerie over de

corona regels die met ingang van het nieuwe schooljaar gelden. Daarin staat dat veel zaken nog gelijk

blijven aan de situatie die ook gold in de laatste weken van het schooljaar.

De minister schrijft:

(...) ‘Volwassenen blijven dus nog wel 1,5-meter afstand van elkaar houden, dus onderwijspersoneel

onderling of ten opzichte van ouders en andere externen in de school. Dit betekent dat ouders beperkt op

school kunnen worden ontvangen en dat schoolkampen en excursies weer onder voorwaarden mogen

plaatsvinden. Grote bijeenkomsten zonder 1,5-meter afstand zijn nog niet mogelijk. Daarnaast blijven

ook de basismaatregelen zoals ‘thuis blijven bij klachten en dan testen bij de GGD’ en ‘vaak handen

wassen’ van kracht, evenals de eerdere adviezen.’ (...)

Omdat veel volwassenen inmiddels gevaccineerd zijn, gelden er wel andere regels met betrekking tot de

quarantaine plicht. Meer hierover lees je op de website van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinne

n-met-kinderen
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Koperwiek-specifieke aanpassingen

Het corona-protocol voor het basisonderwijs werd in de laatste periode van het vorige schooljaar al

versoepeld maar omdat er toen nog slechts een paar schoolweken te gaan waren, besloot de directie

van De Koperwiek, in samenspraak met de medezeggenschapsraad, om tot aan de zomervakantie door

te werken op de vertrouwde wijze.

Naar aanleiding van de actuele regels en de algemene ontwikkelingen met betrekking tot COVID, kan De

Koperwiek in het nieuwe schooljaar het werken in kleinere instructiegroepjes en het unitwerk gelukkig

weer opstarten! Ook vervalt de gespreide in- en uitlooptijd. Dat is fijn, want onderwijskundig levert dat

veel rust en extra tijd op en voor veel gezinnen scheelt het een hoop ‘gedoe’.

In de lijn van de huidige maatregelen, organiseert De Koperwiek het brengen en halen wel nog steeds op

een passende wijze waarbij er ruimte blijft voor de 1,5 meter tussen volwassenen onderling. In het

onderstaande schema’s leest u op welke tijd uw kind waar en hoe laat de school in en uit gaat.
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Op de eerste schooldag staan er in beide gebouwen op cruciale plekken overal medewerkers van De

Koperwiek om kinderen de weg te wijzen. De oversteek op de Waterhoenstraat wordt begeleid door

medewerkers en/of verkeersouders van De Koperwiek.

Aanvullend voor unit 4-5

De kinderen van unit 4 en 5 worden maandag door hun eigen leerkracht op het Moskee terrein

opgewacht en lopen, samen met de leerkracht, naar het eigen lokaal. Na maandag mogen ze vanaf het

Moskee terrein zelf naar hun klas lopen. De oversteek bij het fietspad is onder begeleiding van

medewerkers van de Koperwiek. Om 14.00u worden de kinderen dagelijks door hun  leerkracht naar het

Moskee terrein gebracht.

Aanvullend voor unit 8

Unit 8 loopt in het gebouw aan de Waterhoenstraat een route die ook door kinderen van college Den

Hulster gebruikt wordt. In het voortgezet onderwijs is de mondkapjesplicht in de gangen nog steeds van

toepassing. Dat geldt dus ook voor groep 8 kinderen en medewerkers van De Koperwiek die gebruik

maken van de gezamenlijke ‘verkeersruimte’ in het gebouw.

Even sfeer proeven...

Het team van De Koperwiek begrijpt heel goed dat ouders en kinderen graag willen weten in welke

omgeving ze les krijgen of opgevangen worden voor- en na schooltijd. Daarom verzorgen medewerkers

korte impressie filmpjes.
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Per groep of unit worden die vóór aanstaande maandag op het ouderportaal geplaatst zodat jullie alvast

een indruk krijgen en alle kinderen zich hopelijk stiekem al ‘n beetje kunnen verheugen…

Als er geen onverwachte wendingen komen, zullen de startgesprekken (oktober) op locatie plaatsvinden.

Mocht er eerder aanleiding zijn voor een gesprek op locatie, dan kan dit na telefonisch contact en

wederzijdse instemming.

Verbouwing Broekhofstraat

Inmiddels wordt er gelukkig volop verbouwd aan de locatie Broekhofstraat. Misschien kom je er

regelmatig langs en volg je het een beetje. Ouders en kinderen kunnen ook een kijkje nemen op onze

website: https://www.ikcdekoperwiek.nl/pagina/433124/Verbouwing

Tot slot

Hopelijk is iedereen met bovenstaande informatie voldoende geïnformeerd voor de eerste schooldag.

Nog een paar mooie laatste vakantiedagen gewenst en heel graag tot maandag.

Alle medewerkers van De Koperwiek verheugen zich op het weerzien!
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