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We gaan maandag weer open!

Beste ouders, verzorgers en kinderen
Aanstaande maandag mogen de basisscholen in Nederland weer open. Alle scholen hebben strikte
richtlijnen en een helder protocol ontvangen waarin staat waar ze zich voorlopig aan dienen te houden.
Dat geldt dus ook voor De Koperwiek. Het volgen van die richtlijnen maakt dat er wat aanpassingen
nodig zijn voor de komende weken.
In deze uitgebreide brief staat zo precies mogelijk beschreven hoe het reilen en zeilen rondom de
schooldagen vanaf maandag op De Koperwiek geregeld is. Lees het goed door. We hopen dat er dan al
veel duidelijk is. Mochten er, na het lezen, toch nog vragen zijn, vraag dan de leerkracht (via het
ouderportaal) gerust nog even om nadere uitleg.
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1.Alle kinderen ongeveer de helft van de normale tijd weer naar school.
Wat zegt het Landelijke protocol opstart basisonderwijs?
● De helft van de leerlingen + de kinderen die in aanmerking komen voor noodopvang zijn aanwezig.
● Kinderen komen ongeveer de helft van de lestijd.
● Kinderen komen in vaste cohorten, bij voorkeur hele dagen.
Hoe is het op De Koperwiek geregeld?
Zoals jullie weten, zijn de kinderen in twee groepen verdeeld. De ene groep komt maandag en donderdag
en op woensdag in week 21 en de andere groep komt op dinsdag en vrijdag en op woensdag in week 22.
Kinderen uit één gezin komen op dezelfde dagen. Vorige week hebben alle gezinnen gehoord op welke
dagen de kinderen welkom zijn.

Op de dagen dat kinderen niet naar school gaan, is er thuiswerk. Kinderen krijgen op de schooldagen de
instructies hierover van hun eigen leerkracht. Kinderen voor wie extra instructie en/of uitdaging
wenselijk is, krijgen dit van de unitleerkracht, via een digitale verbinding, aangeboden op hun
thuiswerkdag

2.Over het naar school komen en naar huis gaan
Wat zegt het Landelijke protocol opstart basisonderwijs?
● Kinderen komen zoveel mogelijk via eigen klasdeuren naar binnen/buiten
● Voor overig zijn er gescheiden breng- en haaltijden
● Ouders zijn niet aanwezig in schoolgebouw en op het plein
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●

Er worden looproutes in de school aangebracht

Hoe is het op De Koperwiek geregeld?
● Vanaf 11 mei geldt voor alle kinderen een georganiseerde inloop tussen 08.30 en 08.45u.
● Voor alle kinderen geldt dan ook een georganiseerde uitloop tussen 14.15 en 14.30u.
● Voor kinderen uit één gezin geldt dezelfde begin- en eindtijd.
● Op alle dagen hanteren we voor alle kinderen lestijd van 08.45-14.15u. Deze tijden gelden dus ook
op de woensdagen dat kinderen naar school komen en op de vrijdagen voor unit 1-2 die normaal
gesproken een kortere vrijdag hebben.
● Kinderen worden door maximaal één volwassene naar school gebracht.
● De speelplaats van de Langstraat is smal. Er is met afzetlint en pijlen een duidelijke looproute
gemaakt.
● In het schema hieronder lees je welke kinderen hoe laat (en waar) naar binnen komen en
wanneer ze de school verlaten. Je leest ook welke kinderen welke ingang gebruiken.

entree speelplaats/school:
08.30-08.35u
verlaten school/speelplaats:
14.15-14.20u
entree speelplaats/school:
08.40-08.45u
verlaten school/speelplaats:
14.25-14.30u

maandag en donderdag
(en woensdag week 21)

dinsdag en vrijdag
(en woensdag week 22)

Alle gezinnen van wie de
achternaam begint met een A
tot en met de gezinnen van wie
de achternaam begint met Kl.

Alle gezinnen van wie de
achternaam begint met een A
tot en met de gezinnen van
wie de achternaam begint met
Ka.

Alle gezinnen van wie de
achternaam begint met Ko
tot en met de gezinnen van wie
de achternaam begint met Z.

Alle gezinnen van wie de
achternaam begint met Ke
tot en met de gezinnen van
wie de achternaam begint met
Z.

Voor de kinderen van unit 1 geldt:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kinderen komen (op de voorgeschreven tijd) binnen via de eigen klasdeur aan speelplaats zijde.
Op de speelplaats van de Langstraat is een duidelijke looproute aangebracht. Houd je aan deze
looproute en houd anderhalve meter afstand van elkaar!
Het afscheid tussen kind en ouder is op de speelplaats, vóór de eigen klas.
Ouders en kinderen van groep 1a nemen afscheid in het daarvoor aangegeven vak.
Ouders en kinderen van groep 1b en 1c doen dat op de speelplaats ergens vóór het eigen lokaal
(nogmaals: houd afstand, er is plek genoeg).
Kinderen komen dus zonder ouder naar binnen en hangen de jas aan de stoel.
De tas kan in de tassenbak die in de klas aanwezig is.
Als kinderen binnen zijn, wassen ze hun handen volgens voorschrift in de eigen klas.
Na 08.45u mogen de kinderen hun jasjes aan de eigen kapstok gaan hangen.
Ze halen de jasjes ook vóór 14.15u weer op en wachten met de jas in de klas op moment van
vertrek.
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●

Vertrek is wederom via de eigen klasdeur, ouders die hun kind ophalen, wachten op de plek waar
ze afscheid genomen hebben (kom pas de speelplaats op, bij de eindtijd voor het eigen gezin!).

Voor de kinderen van unit 2 geldt:
● Kinderen komen (op de voorgeschreven tijd) naar het voetbalveldje tussen het gebouw aan de
Langstraat en het Hagerweike).
● Ouders en kinderen nemen daar afscheid (ouders houden anderhalve meter afstand van elkaar).
● De kinderen worden in het vak opgehaald door een medewerker (herkenbaar aan het gele
Koperwiek-hesje).
● De medewerker loopt met de kinderen in een rij via de eerste centrale achteringang naar binnen.
● Ze nemen de eerste trap links.
● Kinderen hangen hun jas en tas aan de eigen kapstok en gaan naar hun eigen klas.
● Als de kinderen binnen zijn, wassen ze hun handen volgens voorschrift in de eigen klas.
● De kinderen verlaten de school op dezelfde manier (de medewerker die de kinderen ’s morgens
bij het voetbalveldje ophaalt, brengt ze daar ook weer naar toe).
● Ouders kunnen hun kinderen op het voetbalveldje afhalen (kom pas naar het voetbalveldje op de
eindtijd voor het eigen gezin en houd anderhalve meter afstand van elkaar!).

Voor de kinderen van unit 3 geldt:
● Kinderen van unit 3 komen in principe (op de voorgeschreven tijd) via de hoofdingang
(Langstraat 92) naar binnen (zie foto A aan het eind van deze brief)
● Het afscheid van de ouder is op de stoep (gezinnen houden anderhalve meter afstand van andere
gezinnen)
● Bij de voordeur staat een medewerker die de kinderen ontvangt.
● De kinderen gaan via de eerste trap rechts naar hun eigen lokaal boven.
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●
●
●
●
●
●

De kinderen van groep 3 die met de fiets moeten komen (dus alleen als het echt nodig is) gaan
naar de speelplaats.
Ze zetten hun fiets in de fietsenstalling en gaan zelfstandig via de tweede centrale ingang aan de
speelplaats-zijde naar binnen. Ze nemen de trap aan de linkerkant (bij de peutergroepen).
De kinderen hangen hun jas en tas in de klas aan de lege stoel tegenover zich.
Vervolgens wassen ze hun handen volgens voorschrift in de eigen klas.
De kinderen verlaten de school op dezelfde manier als de entree.
Ouders die hun kind willen ophalen van school, wachten buiten de speelplaats op anderhalve
meter afstand van elkaar.

Voor de kinderen van unit 4-7-8 geldt:
● De kinderen komen (op de voorgeschreven tijd) zelf (dus zonder ouders) de speelplaats op.
● Alle kinderen van deze units komen via de eigen klasdeur die grenst aan de speelplaats naar
binnen.
● Zij hangen hun jas en tas in de klas aan de lege stoel naast zich.
● Vervolgens wassen ze hun handen (in de klas) volgens voorschrift in de eigen klas.
● Ze verlaten de school op dezelfde manier als de entree.
● Ouders die hun kind willen ophalen van school, wachten buiten de speelplaats op anderhalve
meter afstand van elkaar.
Voor de kinderen van unit 5 geldt:
● Kinderen komen (op de voorgeschreven tijd) zelf (dus zonder ouders) de speelplaats op via
hoofdpoort (zie foto B aan het eind van deze brief)
● Ze nemen de centrale hoofdingang van het gebouw.
● De kinderen lopen daar direct links de trap op (volg route-aanduiding op de vloer).
● Ze hangen hun jas en tas in de klas op de door de leerkracht aangewezen plek.
● Vervolgens wassen ze hun handen (in de klas) volgens voorschrift in de eigen klas.
● Ze verlaten de school op dezelfde manier als de entree.
● Ouders die hun kind willen ophalen van school, wachten buiten de speelplaats op anderhalve
meter afstand van elkaar.
Voor de kinderen van unit 6 geldt:
● Kinderen komen (op de voorgeschreven tijd) zelf (dus zonder ouders) de speelplaats op via poort
bij de groepen 8 (achterkant locatie Broekhofstraat, zie foto C aan het eind van deze brief).
● Ze komen binnen via de centrale ingang aan de achterzijde.
● De kinderen nemen vervolgens de trap in de hal van unit 8 (volg route-aanduiding op de vloer).
● Ze hangen hun jas en tas in de klas aan de lege stoel naast zich.
● Vervolgens wassen ze hun handen (in de klas) volgens voorschrift in de eigen klas.
● Ze verlaten de school op dezelfde manier als de entree.
● Ouders die hun kind willen ophalen van school, wachten buiten de speelplaats op anderhalve
meter afstand van elkaar.
Voor kinderen die gebruik maken van BSO geldt:
● Kinderen die gebruik maken van voorschoolse opvang komen op de gebruikelijke manier naar
binnen. Ze worden vóór 08.30 naar de eigen klas gebracht.
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●

Kinderen die gebruik maken van naschoolse opvang blijven in de klas tot 14.30u. Daarna gaan ze
samen met de BSO medewerker naar de BSO.

3. Over de pauzes en de tussenschoolse opvang (het overblijven)
Wat zegt het Landelijke protocol opstart basisonderwijs?
● Kinderen lunchen op school (zonder TSO hulp).
● Groepen handhaven in pauzes.
● Klassen maken gescheiden van andere klassen gebruik van het schoolplein.

Hoe is het op De Koperwiek geregeld?
a.
●
●
●
●
●
●
●

Over het buitenspelen:
Alle kinderen hebben 2x per dag een pauze.
De kinderen van unit 3 t/m 8 spelen eenmaal per dag buiten
Het tweede pauzemoment is voor de kinderen van unit 3 t/m 8 in de eigen klas.
Kinderen van unit 1 en 2 gaan ‘s morgens en ‘s middags even naar buiten.
Het buitenspelen is georganiseerd, alle kinderen spelen alleen met kinderen van hun eigen groep.
Elke groep speelt dus op een vaste tijd en op een eigen plek.
Groepen van één unit hebben verschillende speeltijden zodat ze niet tegelijkertijd van en naar de
pauzeplek lopen.
b. Over het pauzehapje ‘s morgens en het overblijven:
● Omdat kinderen tijdens schooluren slechts beperkt buiten spelen/bewegen, wordt het
pauzehapje voor de ochtendpauze in de klas genuttigd.
● De lunch is ook in de klas, onder begeleiding van eigen leerkracht.
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●
●
●
●

Kinderen brengen brood en fruit mee dat zonder hulp genuttigd kan worden.
Er kunnen geen mesjes, lepels o.i.d. van school geleend worden.
Kinderen zorgen ook voor eigen drinken. Eigen waterflesjes kunnen eventueel tussentijds in de
klas met vers water gevuld worden.
De lunch wordt apart van het schoolwerk meegebracht (dit om beschadigingen van boeken,
chromebooks e.d. door lekkende bekers/flesjes te voorkomen!)

4.Gedragsregels in verband met hygiëne
Wat zegt het Landelijke protocol opstart basisonderwijs?
● Tussen leerlingen hoeft geen anderhalve meter afstand bewaard te worden.
● Leerlingen houden anderhalve meter afstand tot volwassenen.
● Er worden geen handen geschud/vastgehouden.
● Hoesten/niezen in de elleboog.
Hoe is het op De Koperwiek geregeld?
De Koperwiek past de richtlijnen van het landelijke protocol toe. Alle leerkrachten besteden op 11 en 12
mei en ook daarna met enige regelmaat nadrukkelijk aandacht aan deze regels. De opstelling van tafels
en stoelen in de groepen 3 t/m 8 is aangepast om de afstand tussen leerkracht en kinderen te
waarborgen. In de kleutergroepen zijn allerlei maatregelen genomen om ook daar de afstand zoveel
mogelijk te realiseren.

5.Hygiënemaatregelen
Wat zegt het Landelijke protocol opstart basisonderwijs?
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●
●
●
●

Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk
worden nageleefd.
Een of meerdere personeelsleden moeten verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van
deze hygiënemaatregelen.
Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplekken dienen bij gebruik door
meerdere leerlingen met regelmaat ontsmet te worden.
Dagelijks intensieve schoonmaak.

Hoe is het op De Koperwiek geregeld?
De Koperwiek volgt de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM. Meneer Leon is verantwoordelijk
voor en houdt toezicht op deze hygiënemaatregelen. Er zijn veel extra maatregelen genomen in het kader
van hygiëne. Om je een beeld te geven, volgen hier een paar belangrijke ‘spelregels’’:
● In elke klas en op toiletten zijn voldoende hygiënische middelen aanwezig.
● Kinderen wassen in elk geval hun handen:
o bij binnenkomst (in de klas)
o na het buitenspelen (in de klas)
o vóór de lunch (in de klas)
o vóór toiletgebruik (in de klas)
o na toiletgebruik
● Elke klas gebruikt een eigen toilet (voor unit 8 jongens en meisjes apart).
● Toiletten worden gedurende de dag tweemaal gedesinfecteerd door de conciërge.
● Na het toiletgebruik wassen de kinderen van unit 3 t/m 8 hun handen eerst bij de wc zoals ze dat
altijd doen na toiletgebruik, daarna wassen ze deze nog eens in de klas (waar de leerkracht er
zicht op heeft) op de manier die ze recentelijk i.v.m. corona geleerd hebben (20 seconden, ook
handpalm, pols en tussen de vingers)·
● In de kleutergroepen zijn extra handen aanwezig (eigen onderwijsassistenten en stagiaires). Zij
assisteren o.a. bij:
o tussentijds ontsmetten van de gebruiksmaterialen
o toezicht op het handen wassen
● De buitendeuren staan bij in- en uitloop en gedurende de pauzetijden open.
● De binnendeuren staan, waar mogelijk, gedurende de hele dag open.
● Op de prullenbakken in de klassen zit geen deksel. Op warme dagen worden fruitresten meteen
na de pauze opgehaald.
● Alle trapleuningen alsook deurklinken die toch gebruikt moeten worden (wc deur,
brandcompartimenten) worden tweemaal daags tussentijds door de conciërge gedesinfecteerd.
● Er zijn strikte hygiënemaatregelen voor de bieb. Alle boeken worden op een centrale plek
ingeleverd en gedesinfecteerd voordat ze teruggeplaatst worden. Van de bieb mag alleen onder
toezicht en na grondig handen wassen gebruik gemaakt worden.
● Het schoonmaakbedrijf verzorgt dagelijks een intensieve schoonmaak na schooltijd.

6.Thuisblijf regels gezondheid kinderen
Wat zegt het Landelijke protocol opstart basisonderwijs?
● Kinderen met corona gerelateerde klachten blijven thuis.
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●
●
●

Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van
ouder(s)/verzorger(s).
Kinderen die behoren tot een risicogroep, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
(beslissing in overleg met de school).
Kinderen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek
onderwijs (beslissing in overleg met de school).

Hoe is het op De Koperwiek geregeld?
De Koperwiek past deze adviezen en richtlijnen van het landelijke protocol toe.

7.Over spullen die van school naar huis gaan en omgekeerd
Met betrekking tot de spullen die van thuis mee naar school gaan of van school mee naar huis gebracht
worden, het volgende:
● Alle kinderen brengen, naast hun pauzehapje en lunch, dagelijks een rugzak of stevige tas mee
naar school.
● De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen voor hun thuisdagen werkjes mee in die tas. De leerkracht
maakt afspraken over het terugbrengen naar school. Kinderen van unit 4 die een device van
school geleend hebben, houden dit voorlopig nog omdat ze het soms nodig hebben voor hun
thuisopdrachten.
● De kinderen van unit 5 t/m 8 hebben zoveel mogelijk schoolspullen in hun rugzak/tas. Zij werken
zowel op school- en thuisdagen voornamelijk vanuit hun tas. De spullen worden enkel door
henzelf gebruikt/aangeraakt.
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Met betrekking tot de chromebooks in unit 5 t/m 8 hanteren we de volgende regels en afspraken:
○ De chromebooks worden thuis opgeladen! Zorg dat je dit ‘s avonds of ‘s nachts doet zodat je
chromebook ‘s morgens ‘vol’ is. De oplader blijft dus thuis!
○ Indien een chromebook niet meer werkt, wordt het, na toestemming van de leerkracht op de
vensterbank vóór het kantoor van meneer Leon gelegd. Let op: voorzie het chromebook van je
naam, je inlogcode en omschrijf wat er aan de hand is.
○ Het chromebook wordt vóór- en nadat meneer Leon het (hopelijk) gerepareerd heeft
natuurlijk even ontsmet.
● Alle kinderen van groep 3 t/m 8 brengen op hun eerste schooldag de biebboeken van school mee
terug. Zij horen van de leerkracht waar en wanneer die ingeleverd worden.
● De gemeente Venlo houdt de gymzalen voorlopig nog gesloten, gymspullen zijn dus niet nodig.
●

8.Tips…
●
●
●

Het is verstandig om ‘s morgens voor vertrek nog even thuis te plassen en de handen te wassen!
Willen jullie in het weekeinde zelf nog even luizenpluizen? Op school is dit namelijk voorlopig niet
mogelijk.
De komende periode is het ook weer slim om thuis regelmatig te controleren op teken.

9.Tot slot
De meesters en juffen van De Koperwiek verheugen zich erop om de kinderen weer te zien. En de meeste
kinderen zijn gelukkig ook heel blij dat ze weer naar school mogen! Kinderen weten echter ook dat alles
voorlopig nog een beetje anders is dan anders. En dat is best een beetje spannend…
Hopelijk weet je door deze brief al wat beter hoe het vanaf maandag geregeld is. Hoe dan ook, je mag
erop vertrouwen, dat we er samen, ondanks wat aanpassingen, ook de komende weken gewoon weer
een hele mooie Koperwiektijd van maken!
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 INGANG A

INGANG B

INGANG C
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