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Nog 3 nachtjes slapen... 

 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Nog drie nachtjes slapen en dan is het zo ver… na een lange, 
warme zomervakantie starten in Zuid-Nederland de basisscholen 
weer. Dus ook De Koperwiek! 
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En bij ons is dat niet zomaar een start… er zijn allerlei bijzonderheden. Om te beginnen is 2020-2021 
ons 25ste bestaansjaar, dus in augustus 2021 vieren we ons zilveren jubileum! Verder komen er nog 
steeds zoveel nieuwe kinderen naar ons IKC dat er binnenkort alweer een extra peutergroep bij komt. 
En zoals jullie allemaal weten, wordt de locatie aan de Broekhofstraat dit schooljaar compleet 
gerenoveerd waardoor dit gebouw  over een tijdje echt prachtig nieuw wordt en bovendien weer 
helemaal aan de eisen van deze tijd voldoet. We juichen ook een beetje omdat we eindelijk een eigen 
gymzaal krijgen en last but not least onderzoeken we de mogelijkheid om een Tienerschool op te 
zetten (voor wie wil, want natuurlijk kun je na groep 8 van De Koperwiek ook in de toekomst nog 
steeds alle keuzes voor voortgezet onderwijs maken!). Het is fijn dat we zoveel mooie vooruitzichten 
hebben want de laatste weken voor de zomervakantie brachten groot verdriet dat beslist nog niet bij 
iedereen verwerkt is… we misten meneer Mart de afgelopen week bij het inrichten en zullen ook het 
komende jaar beslist nog vaak aan hem denken... 
Via deze brief brengen we jullie op de hoogte van een aantal organisatorische zaken die van belang 
zijn om te weten bij de start aanstaande maandag. Het is een uitgebreid verhaal, dus neem, als het 
kan, even de tijd om een en ander goed door te nemen. 
 
Corona protocol, hoe was het ook alweer 
De corona regels van vóór de zomervakantie gelden nog steeds. Hier staan ze nog eens op een rij: 

● Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon 
naar school en de BSO mogen, behalve:   

○ als het kind ook koorts heeft; 
○ als het kind ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;  
○ als het kind ook een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19. 

● Voor kinderen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven: 
○ bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 

(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of 
plotseling verlies van reuk of smaak);  

○ het kind een volwassen gezinslid heeft met passend bij COVID-19 (koorts en/of 
benauwdheidsklachten) . 

● Een leerling met klachten die aanleiding geven tot een COVID-test, blijft thuis totdat de 
testuitslag bekend is. 

● Een leerling die positief getest is op corona moet thuisblijven en uitzieken tot minstens 7 
dagen na het ontstaan van de klachten en mag pas weer naar school en/of de opvang als 
hij/zij na deze minstens 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. 

● Ouders kunnen, indien zeer wenselijk en/of noodzakelijk, voor bijvoorbeeld een gesprek weer 
uitgenodigd worden op school. Dat kan echter alleen als de anderhalve meter afstand 
gegarandeerd kan worden. Ouders kunnen op De Koperwiek helaas nog steeds niet naar 
binnen bij het brengen of halen omdat de ruimte het niet toelaat om de benodigde afstand te 
bewaren.   

● De handreikingen van het RIVM worden regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en 
inzichten. De meest actuele versie vindt u op de website van het RIVM.  
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Let op: op vakantie geweest in een ‘oranje of rood’ gebied?  
Wie terugkomt uit een oranje of rood land wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te 
gaan. De quarantaine geldt niet voor basisschoolkinderen. Omdat kinderen tot en met 12 jaar 
nauwelijks een rol spelen bij besmetting met het coronavirus geldt voor hen de uitzondering dat zij 
wel naar school mogen. 

 

Ouders die terugkomen uit een oranje of rood land moeten dus thuis blijven en mogen dus echt niet 
op school of op het schoolplein komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen zullen ze 
anderen moeten vragen. 

 
Ventilatie 
In de media is de afgelopen weken veel gesproken over ventilatie in relatie tot corona. In de bijlage 
tref je een brief aan van onze bestuurder. Deze brief is gericht aan alle ouders/verzorgers van kinderen 
binnen onze stichting. Voor de tijdelijke huisvesting (locatie College Den Hulster) geldt dat de eisen 
voor luchtkwaliteit zeer streng zijn en binnen OGVO strikt nageleefd worden. Er is een extra toets 
geweest voor de lokalen die door De Koperwiek in gebruik genomen worden en deze voldoen aan de 
normen.  
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Schooltijden 
In de brief van 11 juni jl. lazen jullie al dat De Koperwiek in 2020-2021 blijft werken met een vijf gelijke 
dagdelen rooster (gehanteerd vanaf de herstart na de COVID lock-down).  Om twee redenen blijven 
alle kinderen dit schooljaar tussen de middag op school:  

1. Het protocol rondom COVID-19 (de Landelijke adviezen) is nog steeds van kracht. Omdat De 
Koperwiek door veel kinderen bezocht wordt, is afstand houden voor ouders tijdens het 
brengen en halen best een uitdaging. Daarom beperken we die momenten tot één keer 
brengen en één keer ophalen.  

2. Voor de verkeersveiligheid en pedagogische veiligheid van de kinderen die naar het gebouw 
van Den Hulster gaan, blijven de logistieke momenten beperkt (één keer komen en één keer 
gaan) en zijn ze zo gepland dat ze niet gelijk lopen met die van de jongeren die in Den Hulster 
naar het voortgezet onderwijs gaan. 

 
De schooltijden worden dit schooljaar dus aangepast vanwege de omstandigheden. Let op: de nieuwe 
tijden gelden daarmee in eerste instantie gedurende die omstandigheden, dus voor één schooljaar!  In 
het voorjaar van 2021 zullen team en medezeggenschapsraad van De Koperwiek samen met kinderen 
en ouders uitgebreid evalueren hoe deze andere tijden bevallen. Vanuit die gegevens wordt de 
voortgang ná 2020-2021 bepaald. Om ouders de gelegenheid te geven kinderen naar twee gebouwen 
te begeleiden ziet de verdeling van inloop- en aanvangstijden er als volgt uit: 
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In- en uitloop 
Omdat de kinderen van De Koperwiek naar twee locaties gaan die op een behoorlijke afstand van 
elkaar liggen is de gespreide in- en uitloop niet meer noodzakelijk. In de Langstraat zijn bovendien bij 
aanvang van het schooljaar ook nog eens twee groepen (ruim 60 leerlingen) minder gehuisvest dan 
vorig schooljaar. De inlooptijd was op De Koperwiek altijd al gespreid (10 minuten voor aanvang van 
de lestijd). De uitloop is op beide locaties verdeeld over verschillende uitgangen en dus voor alle 
kinderen gewoon om 14.00 u (unit 4 t/m 8) of 14.15 u (unit 1 t/m 3). 

 

In- en uitgangen  
Alles rondom de tijdelijke huisvesting lezen jullie verderop in deze nieuwsbrief. Daar lees je dus ook 
welke in- en uitgangen de kinderen van unit 4 t/m 8 gaan gebruiken. 
Voor de locatie Langstraat: 

● De kinderen van unit 1 komen binnen via de eigen klasdeur (speelplaats zijde). Ouders mogen 
bij het brengen en halen wel de speelplaats oplopen (tot vóór de betreffende klasdeur) maar 
het corona protocol staat helaas niet toe dat ze mee naar binnen gaan. Dat geldt ook voor de 
ouders van de kleuters die nieuw zijn. Zwaaien aan het raam mag altijd! Ouders mogen erop 
vertrouwen dat alle kleuters in de klas liefdevol opgevangen worden door hun leerkrachten.   
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● De kinderen van unit 2 en 3 (4 groepen) komen en gaan via de hoofdingang (voorkant van het 
gebouw) eigen klasdeur (speelplaats zijde). Ouders wachten vóór het gebouw of (liever nog) 
op de stoep op de Langstraat.   

 
Voor alle ouders die hun kinderen brengen en halen, geldt de anderhalve afstandsmeter! Verder 
brengen we met betrekking tot het brengen en halen de volgende zaken nog even onder jullie 
aandacht: 

● Kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets. Gebruik alleen als het echt noodzakelijk is de auto 
om kinderen te brengen of halen.  

● Als het onvermijdelijk is om met de auto te komen, parkeer dan in de daarvoor bestemde 
vakken. Het is niet toegestaan om te parkeren op of vóór de oprit van bewoners aan de 
Langstraat! Los van dat het niet mag, is het voor die bewoners uiterst belemmerend en 
vervelend als auto’s hun oprit blokkeren. 

● Houd s.v.p. rekening met het feit dat de doodlopende weg aan de voorzijde van ons gebouw 
aan de Langstraat de in- en uitrit is voor de bewoners van het tegenover liggende flatgebouw.  

 
BSO 
Met de schooltijden van het vijf gelijke dagen rooster is de BSO-tijd verlengd. De Koperwiek biedt in 
2020-2021 twee varianten naschoolse opvang aan: 

1. variant a: eindtijd tot 18.00u 
2. variant b: eindtijd tot 18.30u 

Ouders die kiezen voor de eerste variant worden uiteraard geacht hun kind(eren) ook daadwerkelijk 
vóór 18.00u op te halen. Hieronder staan nogmaals de BSO-tijden voor 2020-2021.  
 

BSO voor kinderen van locatie Langstraat 

begintijd eindtijd begintijd eindtijd a eindtijd b 

07.30 08.45 14.15 18.00 18.30 

 

BSO voor kinderen van locatie Den Hulster 

begintijd eindtijd begintijd eindtijd a eindtijd b 

07.30 08.30 14.00 18.00 18.30 

 

De VSO is voor de kinderen van unit 4 t/m 8 volgend schooljaar in onze hulplokalen bij Den Hulster.  De 
BSO is voor alle kinderen op de Langstraat.  De BSO-kinderen van unit 4 t/m 8 worden door de BSO 
medewerkers op hun eigen afdeling opgewacht. Ze lopen dan vervolgens gezellig met z’n allen van de 
Waterhoenstraat naar hun vertrouwde BSO ruimte. Ouders kunnen al hun kinderen die gebruik maken 
van kinderopvang dus gewoon allemaal ophalen.  
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Let op: het BSO-team laat kinderen, vanuit hun verantwoordelijkheid, na schooltijd niet zelfstandig 
naar de locatie Langstraat fietsen. Als BSO-kinderen met de fiets komen, lopen ze, onder begeleiding 
van de pedagogisch medewerkers, de route met de fiets aan de hand in de rij met andere kinderen. 
Fietsen in een loop-rij zijn echter niet heel wenselijk, dus kom bij voorkeur te voet! Mocht dit logistiek 
lastig zijn, neem dan even contact op met de medewerkers van de BSO.  
 
Mocht je nog geen gebruik maken van BSO maar daar wel behoefte aan hebben, kijk dan op onze 
website voor meer informatie of neem telefonisch contact met ons op en vraag naar  Anne-Marie 
Wintels of Resie van der Pol. Neem ook contact op als je, met de aangepaste schooltijden voor het 
nieuwe schooljaar, de opvang niet tijdig geregeld krijgt. Wij zijn altijd bereid mee te denken.   

Oudergesprekken na schooltijd 
Zodra de kinderen naar huis zijn, hebben de leerkrachten een pauze van een half uur in verband met 
de arbeids- en rusttijdenwet. Die pauze is verplicht, zo is de regelgeving in Nederland.   
 
Oudergesprekken kunnen dus dit schooljaar pas worden ingepland vanaf 14.30u (locatie Den Hulster) 
of 14.45u (locatie Langstraat). Zolang het Corona-protocol van kracht is, vinden de gesprekken zoveel 
mogelijk telefonisch en/of digitaal plaats. 
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Hoofdluis 
In verband met de corona-maatregelen komen er geen ouders in de school om kinderen op hoofdluis 
te controleren. Willen jullie dat daarom dit weekend thuis nog even doen? Dat voorkomt onnodige 
uitbraak. Met dank! 
 
Groeps- en unitinformatie 
Normaal gesproken is er in de derde week van het schooljaar een ouder-informatiebijeenkomst voor 
alle units/groepen. Dit jaar zal elke unit de ouders op een digitale manier kennis laten maken met de 
betreffende klassen en leerkrachten en informeren over de leerstof. Deze informatie verschijnt in de 
week van 7 september. 
 
Bewegingsonderwijs 
De afgelopen maanden mochten basisscholen in Venlo geen gebruik maken van gymzalen. Dat mag 
na de zomervakantie wel weer. De kinderen van unit 4 t/m 8 gaan voor hun bewegingslessen dan ook 
weer naar de zalen. Van de betreffende leerkrachten horen ze wanneer ze gymkleding mee moeten 
brengen. Unit 4 mag een gymzaal in het gebouw van Den Hulster gebruiken. Dat scheelt een boel 
looptijd en daardoor kan er door deze unit twee keer per week gegymd worden. De kinderen van unit 
4 krijgen (in het bijzijn van hun eigen leerkracht) les van studenten van het CIOS.  Unit 5 t/m 8 loopt 
vanuit de Waterhoenstraat naar de gymzaal bij de Zuidstroom. De ene week worden de 
bewegingslessen daar verzorgd door de eigen leerkracht, de andere week door één van onze 
gym-specialisten (meneer Bart, Jaer of Sander).   
 
Informatie over de tijdelijke huisvesting 
Aanstaande maandag gaan alle kinderen van unit 4 t/m 8 voor het eerst naar een volledig nieuwe plek. 
Zij zijn tijdelijk gehuisvest in een deel van College De Hulster.  
 
Hoe ziet die huisvesting er nou eigenlijk uit? 
In de vakantieweken is er nog veel gebeurd om onze tijdelijke huisvesting in orde te maken. De 
hulplokalen zijn verplaatst en grote ruimtes van College Den Hulster zijn opgesplitst en verbouwd tot 
lokalen voor De Koperwiek. Die nieuwe lokalen, die dus gecreëerd zijn voor ons, zijn fris en groot (een 
aantal zelfs groter dan we op de basisschool gewend zijn). De lokalen voor 6-7 en een aantal 
nevenruimtes waren ingericht voor het voortgezet onderwijs en zijn nu tijdelijk ingericht als 
basisschool. Om jullie een beeld te geven:  

● De hulplokalen van De Koperwiek staan op het plein aan de Waterhoenstraat en zijn voor unit 
4. 

● Op de begane grond zijn nieuwe lokalen voor unit 5. Op de begane grond is ook een kantoor, 
o.a. voor juffrouw Marian, juffrouw Marloes van der Sterren (teamleider) en juffrouw Marloes 
Dohmen (event manager), een magazijn en werkplek voor meneer John en een multi-ruimte 
die ingericht is als bibliotheek, unitlokaal en personeelskamer. 
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● Op de eerste verdieping zijn nieuwe lokalen voor unit 8. Hier is ook de werkplek van juffrouw 
Uschi (teamleider) en juffrouw Ankie (interne begeleider) 

● Op de tweede verdieping zijn bestaande lokalen nu ingericht voor unit 6-7. Hier is ook de 
werkplek voor juffrouw José (directeur) en meneer Leon (staffunctionaris) 

 
Een eerste indruk… 
We snappen heel goed dat het voor veel kinderen best spannend is om naar een nieuw gebouw te 
komen waar je de weg nog helemaal niet weet en waar ook oudere kinderen les krijgen. Misschien 
helpt het een beetje als je alvast wat rond kunt kijken...we hebben een filmpje voor jullie gemaakt. Om 
het te bekijken klik je hier . 

Ontvangst op het plein 
Aanstaande maandag staan de juffen en meesters van unit 5 t/m 8 op het plein om alle kinderen 
welkom te heten. Op het plein verzamelt elke groep bij de eigen leerkracht(en) en als de groep 
compleet is, lopen de kinderen samen met hun leerkracht(en) naar binnen.  
 
De kinderen van unit 4 worden bij de poort welkom geheten. Hun juffen zijn in de hulplokalen (die zijn 
direct bij de poort). Elke leerkracht zal maandag aandacht en tijd besteden aan looproutes en 
essentiële plekken zoals de wc’s, het speelplein, de fietsenstalling nog eens goed aanwijzen. 
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Uitzondering voor unit 4 
Omdat de kinderen van unit 4 nog erg jong zijn en vanuit de omgeving Langstraat ineens naar zo’n 
groot gebouw komen, mag er maandagochtend, bij wijze van uitzondering, één ouder meelopen tot 
op het plein. Fietsen van ouders s.v.p. verderop bij de voetbalvelden stallen. Wij vragen met klem  om 
de anderhalve meter regel tussen volwassenen na te leven! 
 
Met de fiets of te voet? 
De Koperwiek adviseert de kinderen van unit 4 t/m 8 te voet naar school te komen. Lopen is veilig en 
past bovendien prima in het kader van ‘gezond bewegen’. Alleen voor kinderen die echt ver van het 
gebouw vandaan wonen, is het logisch om de fiets te gebruiken. 
 
En als je gebracht wordt? 
De Koperwiek vraagt ouders om hun kinderen alleen in geval van nood te brengen en halen met de 
auto. Parkeren kan in de vakken bij de velden van de Quick boys. Ten behoeve van de veiligheid van 
alle schoolgaande jeugd is er het dringende verzoek om niet in de parkeerhavens op de 
Waterhoenstraat parkeren.   
 
Waar moet je binnenkomen? 
Op de foto hieronder zie je de poort die alleen gebruikt wordt door kinderen van De Koperwiek. Deze 
ligt aan het fietspad tussen de Hagerhofweg en de Waterhoenstraat. Vóór en na schooltijd staan er 
rondom deze entree op drie punten teamleden in gele hesjes om de veiligheid te waarborgen. De 
poort is bedoeld als  ingang voor: 

● De kinderen die gebruik maken van VSO 
● De kinderen van unit 4 
● Alle kinderen van unit 5 t/m 8 die echt met de fiets naar school moeten komen (fietsenstalling 

vóór de hulplokalen -zie foto- gebruiken, meneer John houdt daar toezicht) 
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Er is aan de Waterhoenstraat ook een centrale poort (zie de foto hieronder). Deze wordt gebruikt door 
de leerlingen van Den Hulster maar niet op de tijden dat De Koperwiekkinderen naar school komen of 
naar huis gaan. Door deze poort komen alle kinderen van unit 5 t/m 8 die te voet naar school komen 
Vóór en na schooltijd staat er bij de oversteek voor deze poort een teamlid in geel hesje om de 
veiligheid te waarborgen. De eventuele fietsen van de kinderen van unit 5 en 8 worden gestald in de 
rekken achter de hulplokalen. 
 
De Zwanenstraat oversteken  
De Koperwiek onderzoekt, in samenwerking 
met de gemeente, de mogelijkheid van een 
zebrapad op de Zwanenstraat. Zolang dit er 
niet is, begeleidt een teamlid in geel hesje 
kinderen bij de oversteek. Als je wil 
oversteken onder begeleiding van een 
leerkracht, moet je de route volgen die 
hieronder op het kaartje is aangegeven. De 
begeleide oversteek is tegenover de 
Albatrosstraat (zie de dubbele pijl op het 
kaartje). We adviseren om, tussen deze 
oversteek en onze tijdelijke locatie, bij het 
naar schoolgaan rechts en bij het naar huis 
gaan links te blijven lopen. Aan die zijde is er 
namelijk altijd een stoep.  
 

Speelplaats 
Onze tijdelijke locatie heeft ook een 
speelplaats, een plek alleen voor 
Koperwiekkinderen. Het plein is vanaf 
maandag beschikbaar maar ziet er nu 
nog een beetje saai uit. Geen zorgen! Er 
komen veldjes om bijvoorbeeld te 
Kingen of te voetballen, bankjes om te 
chillen enz. Het bedrijf dat dit verzorgt 
komt een en ander volgende week 
aanbrengen. Nog een heel klein beetje 
geduld dus… Naast het speelplein 
zullen leerkrachten ook met enige 
regelmaat het naastgelegen Cruyff Court 
bezoeken met hun groep.  
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Wij hopen dat we jullie zo voldoende op de hoogte te hebben gebracht voor de start van aanstaande 
maandag en dat jullie, net als het team van De Koperwiek, weer zin hebben in een fijn, nieuw 
schooljaar!  
 
Mochten er toch nog vragen zijn, neem dan volgende week gerust even contact met ons op. 
 
Met vriendelijke groet, 
team IKC De Koperwiek  
 

 
 

 

12 

 


