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Een mijlpaal! 

Beste ouders en verzorgers, 
 

Goed nieuws! Vandaag is er een bouwbord geplaatst bij onze 
locatie aan de Broekhofstraat. Dit bord is de aankondiging van het 
feit dat de aannemer gaat starten met de bouwwerkzaamheden. 
Een mijlpaal waar we met z’n allen best lang op moesten wachten 
dus wat ons betreft echt wel een feestelijk moment!  
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Wat deze start precies betekent voor de planning is op dit moment lastig te zeggen maar alles is er, hoe 

dan ook, nog steeds op gericht om van het oorspronkelijke hoofdgebouw zo snel mogelijk een 

duurzame, eigentijdse, frisse schoollocatie te maken. De Koperwiek verheugt zich op het eindresultaat!  

Op de foto van links naar rechts: Roel Versleijen (directeur-bestuurder Stichting Akkoord!-po), Leon 

Peters (staffunctionaris bedrijfsvoering) en José Vervoort (directeur IKC) 

 

Speelplaats tijdelijke locatie 

De ouders van de kinderen die gebruik maken van de tijdelijke locatie aan de Waterhoenstraat (college 

Den Hulster) weten dat het spelen hier niet helemaal liep zoals wij dat gepland en aanvankelijk 

afgesproken hadden. Inmiddels spelen de kinderen van unit 4 t/m 8 op een deel van het terrein van 

Kwiek. De Koperwiek doet haar uiterste best om dit terrein wat meer toegerust te krijgen voor de 

speelwensen van de kinderen.  

Dit terrein is echter van de gemeente en daar gelden weer regels die eerst getoetst moeten worden. 

Helaas weten we nog niet of en op welke termijn onze wensen ingewilligd worden.  We blijven uiteraard 

stevig de vinger aan de pols houden en wijzen voortdurend op urgentie maar de realisatie ligt buiten 

onze invloedssfeer… Totdat er verdere inrichting komt, amuseren de kinderen van unit 4 t/m 8 zich 

goed met de spelmaterialen en de speelmogelijkheden die er nu zijn.  
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Verbetering ingang Langstraat 

In de kerstvakantie wordt het terrein bij de hoofdingang van de locatie Langstraat aangepast. Er komt 

een betere voorziening bij de voordeur zodat ouders ruimte hebben om hun fiets te parkeren en hun 

kinderen in alle rust even in en uit een stoeltje kunnen tillen. Door de aanpassing wordt de ingang van 

de school bovendien beter afgescheiden van de doorgang naar de parkeerplaats van de naastgelegen 

flat. Dat voorkomt opstopping voor de flatbewoners en verhoogt de veiligheid.  

 

Voor de ouders die in de kerstvakantie gebruik maken van de locatie Langstraat (dagopvang en 

vakantieopvang) handig om te weten dat er binnen geen hinder is van de werkzaamheden. Het zou 

hooguit kunnen zijn dat u ‘n keer moet omlopen via de achterdeur. Waar mogelijk kondigen de 

medewerkers  dat vooraf aan.  

 

Gedurende de tijdelijke situatie rondom corona komen en gaan er meer kinderen via de hoofdingang en 

staan ouders anderhalve meter van elkaar te wachten waardoor er veel meer plek nodig is dan normaal. 

Dat zal nog wel een tijdje zo blijven. Goed om te weten dat de aanpassing is gericht op de lange termijn.  
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Halen en brengen 

Voor na de vakantie willen wij u alvast nog weer eens even herinneren aan het volgende: 

● Kom zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school. Dat is gezond en maakt de omgeving 

rondom de schoolgebouwen voor kinderen veiliger. 

● Mocht het toch noodzakelijk zijn dat u uw kind(eren) met de auto brengt of haalt, parkeer dan 

op de daarvoor bestemde plekken. De opritten van onze overburen zijn privéterrein en dus niet 

bedoeld voor schoolverkeer. 

● Brengt u uw kind met de auto naar de Waterhoenstraat, stop dan een eindje bij de 

oversteekplekken vandaan. Dat is niet alleen veiliger voor de overstekers maar ook voor uw 

eigen kind(eren). 

● Onze school is een rookvrije plek. Dat geldt ook voor de pleinen en de plekken die nu tijdelijk als 

wachtplek ingericht zijn. 

Bovenstaande afspraken waarborgen een veilige en gezonde schoolomgeving voor de kinderen en dat is 

toch wat we met elkaar willen. Alvast dank dus voor uw medewerking! 

 

Sfeervolle jaarsluiting 

Ondanks alle beperkingen die er momenteel zijn, wil De Koperwiek de kerst- en eindejaars gedachte niet 

helemaal onopgemerkt voorbij laten gaan. Het team heeft gezocht naar mogelijkheden die volledig 
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corona-proof zijn maar toch recht doen aan de tijd van het jaar. Hieronder leest u welke activiteiten er in 

de laatste schoolweek van het jaar voor alle kinderen op de rol staan. 

 

Inzamelingsactie 

In het licht van de kerstgedachte, zoekt De Koperwiek eens in de twee jaar een goed doel om te 

steunen. Meestal hangt het kindcentrum daar een groots spektakel aan vast waarbij ouders, opa’s en 

oma’s van harte welkom zijn in ons kindcentrum (glazen huis, Winterfeest, Kerstmarkt…)  . Dat laatste 

kan dit jaar helaas even niet. Maar we kunnen ons, binnen de corona-regels, nog steeds samen 

inspannen voor anderen die onze hulp nu hard nodig hebben. Dus dat gaan we doen! 

 

Samen met heel veel andere scholen in Venlo, houdt De Koperwiek in de laatste week voor de vakantie 

een inzamelingsactie voor de voedselbank. Door de corona crisis heeft de voedselbank het zwaar. Het 

aantal cliënten stijgt en tegelijkertijd nemen de voedseldonaties af. De voedselbank ontvangt geen 

subsidie, maar is afhankelijk van donaties en giften. Daarom gaan veel scholen de voedselbank in de 

week van 14 t/m 18 december helpen door alle kinderen, ouders en medewerkers op te roepen om 

voedselproducten in te zamelen.  

 

Kinderen mogen volgende week lang houdbare producten mee naar school brengen. Vanaf aanstaande 

maandag staan er op verschillende plekken in de gebouwen kratten van de voedselbank waar de 

meegenomen producten in verzameld worden. De gevulde kratten zullen op vrijdag 18 december weer 

worden opgehaald door de Voedselbank. 

Wilt u meedoen, dan is het goed te weten dat er alleen maar houdbare producten worden ingezameld, 

zie voor een overzicht van de producten de flyer in de bijlage. 

 

Kerstontbijt en -lunch voor kinderen 

Traditioneel is er op De Koperwiek een kerstlunch of-diner in de laatste schoolweek van het 

kalenderjaar. Ouders en kinderen maken dan altijd lekkere hapjes die in de klas in buffetvorm gedeeld 

worden. Nou past eten meebrengen voor elkaar niet binnen de corona-regels. Maar we vinden de sfeer 

van zo’n gezamenlijke feestmaaltijd waardevol genoeg om toch iets te organiseren wat daarbij in de 

buurt komt. Daarom is er op vrijdag 18 december in alle groepen een kerstontbijt of een kerstlunch. 

Hieronder leest u wat van toepassing is. 

● Alle kinderen van het peuteraanbod en de dagopvang krijgen een extra traktatie. 

● De kleuters van groep 0-1-2 brengen van thuis een lekker kerstontbijtje (eten en drinken) mee 

dat gezamenlijk rond 09.00u in de eigen klas gegeten wordt. Uiteraard zorgen de juffen voor een 

echte eindejaarssfeer! 

● De kinderen van unit 3 t/m 8 mogen van thuis een kerstlunch meebrengen (eten en drinken).  Zij 

eten samen op hun normale lunchtijd en ook hier zorgen de leerkrachten voor passende 

gezelligheid. 
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Belangrijk om te weten: 

● Kinderen mogen voor hun lunch dus iets meenemen in de sfeer van de gangbare kerstlunch of 

-diner (denk bijvoorbeeld aan prikker, wafeltje, pannenkoeken, lekker broodje….). 

● Op feestdagen mag er best iets in de trommel zitten dat op andere dagen niet in het 

gezonde-school-beleid past, maar ook op deze vrijdag geldt dat snoep niet de bedoeling is. 

● Eten mag niet gedeeld worden! Dus geen goedbedoelde extra portie voor een 

vriendje/vriendinnetje. 

Eindtijd op 18 december 

Op vrijdag 18 december sluit locatie Den Hulster om half drie de deuren. Om de leerkrachten van unit 4 

t/m 8 nog heel even tijd te gunnen om hun klaslokalen in orde te maken voor de vakantie, hebben alle 

kinderen van deze units een half uurtje eerder vrij. Dat geldt ook voor unit 3 om te voorkomen dat 

ouders meerdere keren op pad moeten om hun kinderen op te halen. De eindtijd voor de kleuters is 

ongewijzigd.  
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Nog even op een rijtje: 

● unit 0-1-2 eindigt om 12.00u 

● unit 3 eindigt om 13.45u 

● unit 4 t/m 8 eindigt om 13.30u 

 

Op de genoemde eindtijd begint voor de betreffende kinderen de kerstvakantie. Op maandag 4 januari 

mogen alle kinderen weer naar school. 

 

Tot slot 

We hopen u met deze nieuwsbrief weer voldoende op de hoogte te hebben gebracht. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, stel die dan gerust! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team kindcentrum De Koperwiek 

 

 

 

 

 

7 


