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Bijzonder nieuws!

Beste ouders en verzorgers
In deze vreemde, aparte tijd is er ineens heel bijzonder
nieuws… Met deze uitgebreide nieuwsbrief vragen we je
speciale aandacht hiervoor!
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Een eigen gymzaal!
Na zeven jaren van mislukte pogingen, wachten en hopen mag De Koperwiek eindelijk een eigen
gymzaal gaan bouwen! Die gymzaal maakt het mogelijk om (zoals het eigenlijk hoort) twee keer per
week kwalitatief goed bewegingsonderwijs aan te bieden in de groepen 4 t/m 8 zonder ellenlange
looptijden. Ook de kinderen van unit 3 kunnen met regelmaat sporten in een echte gymzaal als die op
ons eigen campusterrein ligt. Een eigen gymzaal betekent dat kinderen die gebruik maken van BSO na
lestijd ook gewoon even lekker kunnen bewegen als het weer dat buiten niet toe laat. En last-but-not
least betekent een eigen gymzaal eindelijk weer ruimte en mogelijkheden voor vieringen zoals de
jaaropening, presentaties, project afsluitingen...Kortom, reden genoeg om, ondanks corona-crisis, de
vlag stiekem alvast een beetje uit te hangen!

Plek van de gymzaal
De nieuwe gymzaal gaat gebouwd worden op het eigen terrein van De Koperwiek en wel op de plek
waar nu de hulplokalen staan. Kinderen zijn dus over een tijdje binnen een paar minuutjes van hun
eigen klas zó in het gymlokaal!
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Nog meer nieuws...
Tegelijkertijd met de bouw van de gymzaal, wordt de complete locatie Broekhofstraat gerenoveerd.
Normaal ondergaan schoolgebouwen een grondige renovatie als ze dertig jaar oud zijn maar het
gebouw aan de Broekhofstraat is na bijna vijfentwintig jaar echt toe aan een hele stevige
opknapbeurt.
Door verduurzaming, meer flexibele ruimtes, voldoende leerplekken buiten de klaslokalen en vooral
een optimaal, fris binnenklimaat voldoet de locatie Broekhofstraat na de renovatie weer helemaal aan
de eisen van deze tijd. Uiteraard gaan we de locatie dan ook aankleden en inrichten met sfeervolle
kleuren en hedendaags meubilair. Kinderen en team van unit 4 t/m 8 krijgen dus eigenlijk op hun
vertrouwde Koperwiek-plek een compleet nieuwe school!

Bouwjaar
Door de twee grote bouwprojecten (gymzaal en renovatie) aan elkaar te koppelen is er slechts één
keer sprake van overlast die om tijdelijke aanpassingen vragen. Maar eerlijk is eerlijk: we krijgen deze
prachtige verbeteringen niet voor niets… Gedurende het schooljaar 2020-2021 zal er op de
Broekhofstraat zo intensief ge- en verbouwd worden dat het onmogelijk is op die locatie veilig en
goed onderwijs te verzorgen. Daarom is er gezocht naar tijdelijke huisvesting voor unit 4 t/m 8 om het
‘bouwjaar’ te overbruggen.
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Tijdelijke huisvesting unit 4 t/m 8
Tijdens de bouw en renovatie zullen alle leerlingen van de locatie Broekhofstraat worden gehuisvest
in college Den Hulster. De plek heeft twee grote pluspunten:
1. het is een locatie in de wijk
2. het is een locatie waar plek is voor alle kinderen van unit 4 t/m 8
In het gebouw van Den Hulster krijgt De Koperwiek tijdelijk een eigen vleugel. Ons meubilair en onze
spullen gaan mee naar de tijdelijke huisvesting waardoor we onze eigen Koperwieksfeer ook in dit
‘tussenjaar’ kunnen waarborgen. De Koperwiek neemt verder ook nog de hulplokalen mee naar het
terrein van De Hulster. Dat wordt een soort ‘privéplekje’ voor de kinderen van unit 4.

Antwoorden op praktische vragen
We snappen heel goed dat deze aankondiging allerlei praktische vragen oproept, zoals:
● Hoe moet dat dan met kinderen in twee gebouwen (...houden we rekening mee!)
● Hoe gaat het dan met schooltijden (...zijn we mee bezig!)
● Komen de basisschoolkinderen dan straks tussen de pubers van het voortgezet onderwijs (... de
jongste kinderen zeker niet!)
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Omdat het nieuws voor het team van De Koperwiek ook best vers van de pers is, hebben wij op dit
moment nog geen volledig omlijnde antwoorden op alle vragen. De komende weken gaan we volop
aan de slag om alles tot in detail uit te werken. Het is niet voor het eerst dat directie en team de
schouders onder een huisvestingsuitdaging zetten, dus ouders en kinderen mogen er op rekenen dat
De Koperwiek de zaken ook dit keer goed regelt! We beloven in elk geval dat we alle betrokkenen zo
spoedig mogelijk op de hoogte brengen van aanpak en organisatie.
Huisvestingsverbetering hand in hand met onderwijskundige ontwikkeling
De gesprekken tussen stichting Akkoord!-po (het bestuur van De Koperwiek) en OGVO (het bestuur
van college Den Hulster) hebben niet alleen geleid tot praktische afspraken over tijdelijke huisvesting.
De beide besturen hebben ook de intentie uitgesproken om te onderzoeken of ze na het schooljaar
2020-2021 de samenwerking verder kunnen uitbouwen in een zogeheten ‘Tienerschool’ of
‘Juniorcollege’. Voor kinderen ontstaat er hierdoor een meer geleidelijke overgang van de basisschool
naar het voortgezet onderwijs.
Deze nieuwetijdse, onderwijskundige ontwikkeling sluit naadloos aan bij de visie van het
kindcentrum. De Koperwiek staat voor een passend aanbod op maat. In de overgang naar het VO
betekent dit dat sommige kinderen al eerder toe zijn aan aanbod en aanpak van de brugklas terwijl
andere ook na hun twaalfde levensjaar juist gebaat zijn bij een tijdelijke mix van po en vo alvorens een
definitieve stap te zetten.
Het komende jaar zal een projectteam met medewerkers van De Koperwiek en Den Hulster verder
onderzoeken of en hoe e.e.a. vorm kan krijgen. Het bovenbouwteam van De Koperwiek verheugt zich
hierop en ziet veel kansen en mogelijkheden voor de oudste kinderen van ons IKC.
Mooie vooruitzichten
Misschien komt dit nieuws in een rare tijd...maar misschien zijn een aantal veranderingen vanwege
het coronavirus juist wel helpend in een geleidelijke overgang… wie zal het zeggen…
De organisatie met betrekking tot het komende schooljaar zal best voor ouders, kinderen en ook voor
het team van de Koperwiek hier en daar nog wel wat kruim kosten maar het vooruitzicht is toch echt
wel fantastisch. Een ‘nieuwe’ school, een goed binnenklimaat, een eigen gymzaal en mogelijkheden
voor meer maatwerk bij de overgang naar het VO… wat ons betreft een geweldig vooruitzicht en een
tijdelijke aanpassing dubbel en dwars waard!
Meer nieuws volgt dus binnenkort. We hopen jullie voor nu voldoende op de hoogte te hebben
gebracht.
Met vriendelijke groet,
Team IKC De Koperwiek
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