IKC De Koperwiek

Nieuwsbrief
11 juli 2022

Graag nog even lezen…

Beste ouders en/of verzorgers,
In deze laatste nieuwsbrief van 2021-2022 nog een paar
belangrijke zaken die met name betrekking hebben op de
afronding van dit en voorbereiding op het nieuwe schooljaar.
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Schooltijden
In maart lieten wij u weten dat De Koperwiek het vijf gelijke dagdelen model ook na dit
schooljaar blijft hanteren. De overgrote meerderheid van de ouders koos hiervoor. De
schooltijden blijven volgend jaar dan ook nagenoeg gelijk aan die van dit jaar. Alleen voor de
locatie Langstraat is er een kleine aanpassing omdat de afstand tussen de twee permanente
locaties vanaf september klein is. Om te voorkomen dat ouders en broertjes en zusjes van unit
4 t/m 8 na schooltijd lang moeten wachten op de kleintjes, is het tijdsverschil tussen de locatie
Broekhofstraat en Langstraat nog slechts tien minuten. We gaan er vanuit dat de kinderen van
unit 8 in staat zijn om zelfstandig naar school te komen.
Concreet betekent een en ander:
locatie

betreft

inloop

start

eindtijd

Langstraat

peuters

n.v.t.

08.30u

12.30u

Langstraat

unit 1-3

08.30u

08.40u

14.10u

Broekhofstraat

unit 4-7

08.20u

08.30u

14.00u

Hulplokalen

unit 8

08.20u

08.30u

14.00u

Nieuwe locatie
De kinderen die nu in unit 3 t/m 6 zitten, komen op de eerste schooldag van 2022-2023 naar het
nieuwe gebouw. Best ‘n beetje spannend, want ze zijn er vóór de vakantie nog niet geweest.
Geen zorgen, want in de laatste dagen voor de start, maken leerkrachten filmpjes waarin ze
alles uitleggen wat nodig is om te weten op maandag 5 september. Dus bijvoorbeeld door welke
poort je mag komen, waar je (eventueel) je fiets kunt plaatsen, welke ingang je moet nemen en
waar je je juf of meneer vindt, wordt straks allemaal duidelijk via het filmpje.
Belangrijke data in de eerste periode
Momenteel werken wij aan De Koperwiek Kalender. Zodra die klaar is, kunt u deze digitaal
bekijken. Voor ouders die in verband met werk of oppas alvast willen weten waar ze in de eerste
periode rekening mee moeten houden, volgen hier alvast enkele data:
donderdag 20 oktober
24 t/m 28 oktober
vrijdag 4 november
dinsdag 6 december

opening nieuwe gebouw (aangepaste begin- en tijden)
herfstvakantie
studiedag, alle schoolkinderen hebben vrij
vrije dag i.v.m. het Sinterklaasfeest
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Groepsinformatie
Over de groepsinformatie aan het begin van het schooljaar, ontvangt u vóór de zomervakantie
nog nader bericht.
Afsluiting schooljaar 2021-2022
De laatste week van een schooljaar is altijd een beetje speciaal. Dit jaar al helemaal, en wel om
twee redenen:
● we mogen, na twee corona-jaren, weer iets leuks organiseren
● we gaan eindelijk terug verhuizen naar de locatie Broekhofstraat!
Nu het weer kan en mag, willen we het schooljaar dus met ‘n knaller afsluiten. De peuters
hebben een feestelijke activiteit op woensdag 20 juli en donderdag 21 juli. En met alle
schoolkinderen gaan we het jaar gezamenlijk afsluiten op dinsdag 19 juli met een magische
tocht voor de kleintjes (unit 1-3) en een Vossenjacht voor de kinderen van unit 4 t/m 8. We zijn
superblij met alle ouderhulp die we nodig hadden om dit te organiseren. Dank daarvoor!
Hieronder leest u alles wat u moet weten voor die 19e juli.

Alle kinderen komen deze dag gewoon op de normale tijden naar school. We lunchen
gezamenlijk per gebouw in de vorm van een picknick, kinderen mogen dus een extra feestelijke
lunch meenemen. Het is handig om de kinderen van unit 4 t/m 8 een aparte tas mee te geven
met pauze snack en flesje water, deze kunnen ze dan meenemen tijdens de vossenjacht. Wij
trakteren op deze feestelijke dag natuurlijk op iets lekkers! Alle hulpouders hebben inmiddels
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bericht gehad over verzamelplek en aanvangstijd, mocht dit niet zo zijn neem dan even contact
op met school.
Laatste week van dit schooljaar
Nog even een reminder. 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 schoolkinderen van De
Koperwiek

woensdag 20 juli

hele dag

normale school- en kinderopvang

alle schoolkinderen van De
Koperwiek en KDV/BSO

feestelijke activiteit

voor aanwezige peuters

13.00u

uitzwaaien unit 8

kinderen van unit 4-7

ochtend

afscheid

eigen schoolgroep

feestelijke activiteit

voor aanwezige peuters

11.30u
11.45u

start zomervakantie Waterhoenstaat
start zomervakantie Langstraat

kinderen van groep 4-7
peuters en kinderen van groep 0-3

11.30u

start BSO/vakantieopvang

deelnemende kinderen

12.00u

start verhuizing

verhuisbedrijf en teamleden

donderdag 21 juli

Controle actie leerplicht gemeente Venlo
Wij willen u graag attenderen op het feit dat de gemeente Venlo ook dit jaar een
leerplichtcontrole op de laatste en eerste schooldag zal uitvoeren. Op donderdag 21 juli zullen
alle scholen uit de Gemeente Venlo benaderd worden om zowel de ziekmeldingen als de
afwezigheden door te geven aan het team Leerplicht. Elke afwezigheid, ook de ziekmeldingen,
zal gecontroleerd worden. Op de 1e schooldag van schooljaar 2022-2023 zal deze actie
herhaald worden.
Tot slot
Tot slot willen we u aan het einde van dit schooljaar bedanken voor het vertrouwen en de
samenwerking gedurende het afgelopen jaar. We wensen alle ouders en kinderen van De
Koperwiek een hele fijne vakantie en zien iedereen graag in september weer terug!
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