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Verdere versoepeling

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Met ingang van 26 juni is er in Nederland een verdere versoepeling
met betrekking tot de coronamaatregelen. Ook voor de
kinderopvangcentra en basisscholen zijn regels vanaf maandag 28
juni aangepast. Inmiddels zijn er nieuwe protocollen verschenen
waarin aangegeven staat wat er in de kinderopvangcentra en
basisscholen vanaf deze week wel en niet toegestaan is. In deze
nieuwsbrief zetten we voor u de belangrijkste zaken op een rijtje.
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Welke regels gelden nog wel?
De basismaatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid blijven van kracht. Dat houdt o.a. in:
● regelmatig en goed handen wassen;
● niezen en hoesten in de elleboog;
● bij klachten thuis blijven met het advies om te testen op corona;
● personeel houdt onderling 1,5 meter afstand van elkaar en van ouders.
Blijft de zogenaamde snottebellenrichtlijn geldig?
Ja, deze blijft nu nog van kracht. Als een eventuele aanpassing hiervan in de komende weken wordt
doorgevoerd, zal De Koperwiek dat onmiddellijk aan ouders melden.
Hoe zit het met de cohortering?
Deze maatregel vervalt. Er hoeft niet meer gewerkt te worden in vaste cohorten. Groepen mogen dus
bijvoorbeeld weer gemengd worden voor extra instructie, tijdens activiteiten of het buiten spelen.
Hoe zit het met het melden van besmettingen, bron- en contactonderzoek, de test- en
quarantaineadviezen?
De richtlijnen van het RIVM zijn op dit punt ongewijzigd. Omdat er niet meer in cohorten gewerkt wordt,
bepaalt de GGD bij een corona besmetting van kind of medewerker welke (nauwe) contacten in
quarantaine moeten en wie het advies krijgt om zich te laten laten testen.
Wat zijn de nieuwe regels voor ouders en externen in scholen en kinderopvangcentra?
Ouders/verzorgers en externen mogen weer in het gebouw komen, mits de afstandsregels gehandhaafd
worden.
En hoe zit het met looproutes?
Breng- en haalzones en looproutes rond het gebouw zijn niet meer verplicht maar aan organisaties voor
kinderopvang en primair onderwijs wordt geadviseerd om zelf te overwegen of het misschien nog wel
wenselijk is deze te handhaven in verband met de 1,5 meter regel (die voor volwassenen -ook met
vaccinatie- nog steeds geldt). Lees verderop in deze brief hoe De Koperwiek hiermee omgaat.
Hoe zit het met het dragen van mondkapjes in de gangen door leerlingen van groep 7 en 8?
Dit is niet verplicht maar het kan wel overwogen worden door een school. Deze maatregel verandert dus
niet ten opzichte van de situatie voor 26 juni. In het voortgezet onderwijs blijft de wettelijke verplichting
van kracht, omdat het met name in de gangen niet altijd lukt om de afstandsregel in acht te nemen.
Mag er weer gezongen worden?
Gelukkig mag er in kindcentra en op basisscholen weer uit volle borst gezongen worden bij verjaardagen
of tijdens het muziekonderwijs!
Zijn speciale activiteiten weer toegestaan?
In principe zijn excursies, schoolreisjes en culturele activiteiten weer toegestaan. Ouderbegeleiding en/of
-aanwezigheid is mogelijk mits de afstandsmaatregel in acht genomen wordt. Het registreren van
aanwezigen en een gezondheidscheck is verplicht als er geen doorstroom plaatsvindt.
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Zijn kinderopvangcentra en scholen verplicht de versoepelingen door te voeren vanaf 28 juni?
Met de verdere versoepelingen van 28 juni is er weer meer mogelijk. Met het oog op de aankomende
zomervakantie, kunnen organisaties er echter voor kiezen om versoepelingen pas in het nieuwe
schooljaar door te voeren.
Hoe gaat De Koperwiek de komende weken om met de versoepelingen?
Het huidige schooljaar telt nog vier weken. Voor de laatste week heeft De Koperwiek iets heel speciaals
in petto dus er zijn nog drie ‘gewone weken’ te gaan. De Koperwiek gaat gedurende die drie weken geen
significante wijzigingen doorvoeren. Na alle veranderingen en aanpassingen waarmee kinderen dit
schooljaar geconfronteerd zijn, lijkt het ons wenselijk de vertrouwde gang van zaken nog even vast te
houden tot aan de vakantie.

Dat betekent dat begin- en eindtijden, haal- en brengzones, pauzes en instructiegroepen gehandhaafd
blijven. Ten aanzien van de vaste plekken en groepen zullen medewerkers wel meer soepelheid hanteren
maar ook daar zal het team nog voorzichtigheid betrachten omdat we gezinnen die aansluitend aan de
laatste schooldag op vakantie gaan, niet onnodig willen opzadelen met een quarantaine.
Voor alle helderheid: dat betekent dus dat ouders ook de laatste weken van dit schooljaar nog even niet
mee naar binnen komen bij het brengen. Oudergesprekken (dus ook de verslaggesprekken) op afspraak,
kunnen wel weer in het gebouw plaatsvinden omdat de afstandsregel daarbij prima gehanteerd kan
worden.
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Hoe gaat het na de zomervakantie verder?
Als de gunstige Corona-ontwikkelingen doorzetten, dan worden na de zomervakantie ook op De
Koperwiek zaken verder aangepast. Zo zullen de reguliere begin- en eindtijden dan weer gehanteerd
worden. De Koperwiek houdt het gelijke dagdelenschema in 2021-2022 in elk geval nog aan. Het
beperken van het breng- en haalverkeer is immers nog steeds wenselijk in verband met de tijdelijke
huisvesting voor unit 4 t/m 8. Volgend schooljaar worden deze schooltijden geëvalueerd. Op basis van de
uitkomst van die evaluatie bepalen we het al dan niet voortzetten van deze schooltijden. De reguliere
tijden voor 2021-2022 zijn:
begintijd

eindtijd

opmerking

peuteraanbod

08.30u

12.30u

anders bij dagopvang

kleuters

08.45u

14.15u

vrijdag tot 12.15u

unit 3

08.45u

14.15u

unit 4 t/m 8

08.30u

14.00u

In de laatste week van de zomervakantie ontvangt u een nieuwsbrief met actuele informatie over
bijvoorbeeld de breng- en haalplekken.
Hoe komt het dat sommige scholen wel op kamp of schoolreis gaan en De Koperwiek niet?
De Koperwiek werkt in units. Vanwege de onderlinge binding en vriendschappen, worden speciale
activiteiten daarom ook op unitniveau georganiseerd. Dat betekent dat er locaties gezocht worden waar
we met zo’n 80-90 kinderen terecht kunnen. Dat lukt prima maar vraagt wel een tijdige
reservering….alle locaties voor het nieuwe schooljaar liggen nu al weer vast!
De Koperwiekweek was voor dit schooljaar gepland in een periode dat de huidige versoepelingen nog
niet aan de orde waren. Helaas konden onze geplande activiteiten toen dus niet doorgaan. Op elke
basisschool is de situatie anders. Scholen bepalen op basis van die omstandigheden zelf wat op hun
school wel en niet binnen de regels kan en nemen daar hun verantwoordelijkheid in. Uiteraard heeft het
team van De Koperwiek gezocht naar wat er binnen ons IKC wel kan. De Koperwiek organiseert in dat
kader voor unit 8 een aantal fijne afscheidsactiviteiten en voor alle andere groepen in de laatste week
vóór de vakantie een spectaculair zomerfestival!
Afscheid unit 8
Als alternatief voor het schoolverlaterskamp, worden de kinderen van unit 8 in de één na laatste
schoolweek, dus in week 28, getrakteerd op dagactiviteiten en uitjes. De week eindigt met een wel hele
speciale laatste afscheidsactiviteit. De Koperwiek organiseert namelijk voor alle groepen 8 een
theaterfilm! Onze achtste groepers worden op zaterdag 17 juli voor één dag “echte” filmsterren. In
theater de Maaspoort zetten wij onze kanjers, in het bijzijn van in elk geval hun eigen ouders , verdiend
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in de hoofdrol. En net als echte sterren mogen onze schoolverlaters dan hun rode loper in heuse
‘gala’-outfit betreden. Camera's klaar? Schitteren maar!
Het Koperwiek Zomerfestival
Op 19-20-21 juni aanstaande organiseert IKC De Koperwiek voor alle kinderen een fantastisch, sfeervol
Zomerfestival. De omgeving rondom de locatie Langstraat wordt omgetoverd tot een heus festivalterrein
en kinderen worden drie dagen lang getrakteerd op allerlei leuke activiteiten en workshops. Voor de
kinderen die in de locatie van College Den Hulster gehuisvest zijn, vinden sommige workshops in de
eigen klas plaats maar is een deel van de activiteiten op het festivalterrein zodat ze ook nog weer eens in
het Hagerweike kunnen spelen.

Naast activiteiten en workshops is er muziek en wordt er een grote gezamenlijke picknick georganiseerd.
Natuurlijk ontbreken ook de feestelijke traktaties niet. Op de laatste dag van het festival zal een echte
frietkar ons festivalterrein bezoeken! Het volledige programma volgt spoedig maar ouders en kinderen
mogen er, hoe dan ook, vanuit gaan dat alle Koperwiekers dit bijzondere en niet altijd even fijne
schooljaar op een waanzinnig gezellige, feestelijke manier met elkaar gaan afsluiten!
Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben maar mochten er naar aanleiding van deze brief
vragen zijn, stel ze dan gerust.
Met vriendelijke groet,
team IKC De Koperwiek
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