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Laatste weken…

Beste ouders en/of verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni. Het is een uitgebreid
bulletin met veel belangrijke zaken ten aanzien van de laatste
weken van dit schooljaar. Het zou fijn zijn als u even de tijd neemt
om deze informatie door te lezen.
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Stand van zaken vernieuwbouw
De grote renovatie en de bouw van de gymzaal aan de Broekhofstraat is nagenoeg klaar.
Binnenkort verhuizen we terug naar onze ‘oude’ plek.Maar dan wel in een compleet nieuw jasje!
Het oorspronkelijke gebouw van De Koperwiek is, na haar metamorfose, nauwelijks nog te
herkennen. Ruimte, licht en frisheid  is wat je ervaart als je nu binnenkomt. Door state-of-the-art
installaties zijn binnenklimaat en digitale mogelijkheden niet alleen ultramodern, maar ook
duurzaam. Functionele leerpleinen, schitterende gymzaal, heerlijk sfeerplein, prachtige, grote
nieuwe bibliotheek…de bouw kostte wat kruim, maar er staat straks ook wel een fantastisch
plaatje! Geïnteresseerde ouders en kinderen kunnen ook het laatste staartje van onze
verbouwing nog volgen via de padlet https://padlet.com/lpeters56/Vernieuwbouw

Huisvesting schooljaar 22-23
Volgend jaar bestaat De Koperwiek, net als vóór de verbouwing, weer uit drie locaties:
1. het gebouw aan de Langstraat
2. het gebouw aan de Broekhofstraat
3. de hulplokalen

Het hulpgebouw doet ook na de verbouwing nog een tijdje dienst als tijdelijke huisvesting,
bedoeld om de zogenaamde ‘leerlingen-bult’ op te vangen. Op de langere termijn passen alle
kinderen van De Koperwiek in de twee basisgebouwen (Langstraat en Broekhofstraat). De
komende jaren zijn er echter méér kinderen dan waarvoor je als school, volgens de wet- en
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regelgeving in Nederland, permanente huisvesting toegewezen krijgt. Omdat De Koperwiek
tegelijkertijd met de grote renovatie een gymzaal mocht bouwen, is er op het eigen terrein geen
plek meer voor het hulpgebouw. De tijdelijke lokalen blijven daarom op het terrein van College
Den Hulster staan.

Huisvesting unit 8 in 2022-2023
Vanaf volgend schooljaar krijgt unit 8 een eigen plek in de hulplokalen van De Koperwiek. De
Koperwiek kiest ervoor om deze lokalen toe te delen aan de kinderen van unit 8 omdat zij de
leeftijd hebben waarop ze zelfstandig naar school kunnen. Uiteraard vinden we het belangrijk
dat de kinderen van unit 8 het laatste basisschooljaar beleven in een omgeving en sfeer die
past bij De Koperwiek. In onze hulplokalen hebben we dat tot nu toe nog altijd goed kunnen
realiseren, dus wij hebben het vertrouwen dat dit ook volgend jaar zal lukken! Daarnaast vinden
we het wenselijk dat er voor unit 8 ook activiteiten in en om het vernieuwde gebouw zijn. Los
van de vieringen en/of speciale momenten die sowieso op de Broekhofstraat plaats gaan
vinden, zullen de lesroosters daarom zo opgesteld worden dat kinderen structureel een aantal
keren per week in de nieuwbouw zijn.

Verhuizing
De grote terugverhuizing naar de locatie aan de Broekhofstraat gaat plaatsvinden op donderdag
21 en vrijdag 22 juli. Het inrichten van het nieuwe gebouw gebeurt op vrijdag 22 juli en in de
zomervakantie.In samenspraak met de medezeggenschapsraad begint de zomervakantie dit
jaar voor alle schoolkinderen, na een gezellige afsluiting, op donderdag 21 juli al om 11.30u.
Team en verhuisbedrijf starten dan ‘s middags met het verhuiswerk.

Nieuw meubilair
Het vernieuwde gebouw krijgt ook een andere inrichting. Het bestaande meubilair was na 25
jaar afgeschreven. Voor unit 5-6-7 en voor alle centrale ruimtes is er nieuw meubilair
aangeschaft. Unit 4 zat in 2016 in de destijds verbouwde locatie aan de Langstraat en is toen al
voorzien van nieuwe spullen. De tafels en stoelen voor de lokalen en leerpleinen arriveren in
onze verhuisweek. Het meubilair voor de entree, het sfeerplein en onze prachtige bibliotheek
kan helaas, als gevolg van lange levertijden voor staal en hout, pas eind september/begin
oktober geleverd worden. Betekent dat we het, bij de start van het schooljaar, nog een paar
weken met kale, lege centrale plekken moeten doen. Gelukkig zijn alle functionele ruimtes
(leerlingplekken, gymzaal, balie, kantoren) op de eerste schooldag in september voorzien!

Werkzaamheden locatie Langstraat
In de zomervakantie vinden er ook werkzaamheden plaats op locatie Langstraat. De gang en
een aantal lokalen op de benedenverdieping krijgen een andere vloer. De vloerbedekking die
aanvankelijk bij de verbouwing in 2016 door de architect gekozen was, bleek erg slecht bestand
tegen vlekken. Niet zo handig, aangezien juist de jonge kinderen in deze locatie gehuisvest zijn.
Nu De Koperwiek werkt met een vijf-gelijke-dagen rooster en alle kinderen dus ook nog eens
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hun middag boterham in de klas eten, is een overstap naar marmoleum echt noodzakelijk. De
gangen en lokalen zijn straks overal weer lekker fris en goed schoon te maken/houden. We
vernieuwen de vloer in de Langstraat in twee fases, zodat de dag- en vakantieopvang gewoon
door kan gaan. De bovenverdieping is in de meivakantie al aan de beurt geweest.

Kijkmorgen
Op woensdag 13 juli mogen alle schoolkinderen een kijkje gaan nemen in hun nieuwe groep bij
hun nieuwe leerkracht(en). Ook de peuters en zij-instromers die in september nieuw komen, zijn
van harte welkom. Hoe de verdeling van groepen en leerkrachten er volgend jaar uitziet horen
ouders en kinderen in week 27 (dat is de week van 4-8 juli). Tegelijk met die nieuwe indeling
ontvangt u ook de informatie over de organisatie van het kijkmoment.

Theaterfilm unit 8!
De Koperwiek organiseert voor alle groepen 8 een theaterfilm!  Onze achtste groepers worden
op zaterdag 16 juli voor één dag “echte” filmsterren. In theater de Maaspoort zetten wij onze
afscheidnemende kanjers van 21-22, in het bijzijn van hun eigen ouders/verzorgers, broertjes/
zusjes en opa’s/oma’s verdiend in de hoofdrol. Voor wie wil, in ‘gala’-outfit, want we maken er
een spetterend, om-nooit-meer-te-vergeten musicalfilm-feestje van!
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Laatste week van dit schooljaar
Nu het eindelijk weer kan en mag, willen we het schooljaar met alle kinderen gezellig afsluiten.
Het programma voor de laatste week ziet er als volgt uit:

wanneer wat voor wie

zaterdag 16 juli dag musical schoolverlaters kinderen van unit 8 en hun familie

maandag 18 juli hele dag normale school- en kinderopvang alle kinderen van De Koperwiek

dinsdag 19 juli hele dag gezamenlijke, feestelijke activiteit alle kinderen van De Koperwiek (POV alleen ochtend)

woensdag 20 juli
hele dag normale school- en kinderopvang alle kinderen van De Koperwiek

13.00u uitzwaaien unit 8 kinderen van unit 4-7

donderdag 21 juli

ochtend afscheid eigen groep POV of schoolgroep

11.30u start zomervakantie peuters en kinderen van groep 0-8

11.30u start BSO/vakantieopvang deelnemende kinderen

12.00u start verhuizing verhuisbedrijf en teamleden

Personele wijzigingen
Aan het einde van dit schooljaar gaan drie teamleden De Koperwiek verlaten:
● Nicole van Beek (leerkracht unit 8) gaat werken in het VSO op de Wijnbergschool;
● Kelly van Dijk (leerkracht unit 5) maakt een overstap naar basisschool De Meule;
● Dominique van den Hurck (leerkracht unit 2) wordt teamleider op de School aan de Vijver.
We wensen hen veel succes op hun nieuwe werkplekken en bedanken hen zeer voor hun
jarenlange inzet en bijdrage aan ons kindcentrum!

Gelukkig kunnen we u melden dat we, in deze moeilijke tijd van personeelstekorten, in hun
plaats drie nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Met ingang van het nieuwe schooljaar komen
de volgende leerkrachten ons team versterken:
● Cameron Maas, zij werkte dit jaar al als 4de jaars PABO student op De Koperwiek;
● Julie Pouwels, momenteel leerkracht speciaal basisonderwijs op de Talentencampus;
● Peter Theelen, is een bovenbouwleerkracht die nu nog op de basisschool in Gennep werkt.
Ongetwijfeld mede namens ouders en kinderen, heet het team deze nieuwe mensen van harte
welkom op De Koperwiek!

Dubbelfeest
Op 1 augustus jl. bestond De Koperwiek 25 jaar. Om dat te vieren hadden we een speciale
feestactiviteit in de steigers staan in februari/maart van dit schooljaar. Helaas kon die, als gevolg
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van corona, niet doorgaan.  En toen de scholen in het voorjaar de corona maatregelen los
mochten laten, stonden er al zoveel reguliere activiteiten op de planning, dat een extra feest
eigenlijk niet meer paste. Maar van uitstel komt in dit geval geen afstel. Want natuurlijk willen we
ons zilveren jubileum recht doen! Omdat we binnenkort ook nog een ander heuglijk feit te vieren
hebben, gaan we volgend schooljaar een dubbelfeest organiseren. In het najaar van 2022
hangen we de slingers op vanwege:
1. vijfentwintig (+1) jaar Koperwiek
2. de opening van onze nieuwe locatie aan De Broekhofstraat.

Dit dubbelfeestje gaat plaatsvinden in de week vóór de herfstvakantie. De kinderen van unit 8,
die onze school dan al verlaten hebben, krijgen te zijner tijd ook een uitnodiging voor een
speciale reünie activiteit, maar daarover verklappen we nu nog niks… Reserveer in elk geval
alvast maar dat we op donderdag 20 oktober officieel het lintje van ons mooie nieuwe gebouw
gaan knippen!

Tenslotte
Dit was ons nieuws voor nu. Mocht u, naar aanleiding van deze informatie, nog vragen hebben,
neem dan gerust contact op met de leerkracht van uw kind. Het team van De Koperwiek wenst
alle kinderen en ook ouders tot slot een fijne laatste schooljaar-periode toe!

Met vriendelijke groet,
Team kindcentrum De Koperwiek
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