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Scholen eerder dicht…

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

In navolging van de brief van de bestuurders, ontvangt u hierbij
een nieuwsbrief voor alle ouders en verzorgers van De Koperwiek
waarin we een aantal zaken meer specifiek voor ons kindcentrum
toelichten.

1



Deze brief is best omvangrijk. Maar niet alle informatie in deze brief is voor iedereen van
belang. De kopjes geven steeds goed aan waar het stukje tekst over gaat. Als de informatie niet
van toepassing is op uw situatie (bijvoorbeeld de informatie over de noodopvang), sla die dan
gerust over!

Wat is er nou precies aan de hand?
Vanaf aanstaande maandag is de school en de BSO van IKC De Koperwiek, net als de meeste
andere basisscholen en BSO’s in Nederland, gesloten. Onze school is dicht tot 10 januari 2022.
De BSO is gesloten tot aan de kerstvakantie. Vanaf 27 december mag de BSO weer open voor
kinderen waarvan de ouders een BSO-contract met vakantieopvang hebben.

Is er afstandsonderwijs?
Er zal volgende week geen afstandsonderwijs worden verzorgd. Alle kinderen hebben dus een
extra vakantieweek.

Zijn er wel nog werkjes voor kinderen?
Wij gunnen de kinderen uiteraard die extra vrije week en vinden het fijn dat ze lekker veel tijd
hebben om te spelen. Maar drie weken vakantie is best lang. Omdat we weten dat sommige
kinderen, eventueel samen met hun ouders, ook zo nu en dan best nog even wat willen
oefenen, zorgen de leerkrachten voor wat tips om thuis mee aan de slag te gaan.. Zo kunnen
kinderen die dat willen in de vakantie toch wat leesmeters maken, tafeltjes memoriseren of een
paar sommen oplossen. Hoeft niet, mag wel!

Hoe zit het met de jaarsluiting?
Aanstaande vrijdag, 17 december, is er in alle groepen een eindejaarsviering. Ouders en
kinderen mogen erop vertrouwen dat alle leerkrachten daar iets heel gezelligs van maken!
Het programma is natuurlijk corona-proof en vindt in de eigen klas plaats.

Goed om te weten:
● Alle kinderen mogen die dag in een feestelijke outfit naar school komen.
● De kinderen van unit 1 en 2 hebben, samen met hun juf, een gezellig kerstontbijt. Thuis dus

even nog geen boterham eten!
● De kinderen van unit 3 t/m 8 houden een sfeervolle kerstlunch.
● Zowel het ontbijt (1-2) als de lunch (3-8) brengen de kinderen zelf mee (eten en drinken).
● Voor deze ene, speciale keer mag er best iets extra lekkers in de bakjes/trommeltjes!
● Eten en drinken mag niet gedeeld worden (corona-maatregel). Dus alleen iets voor eigen

gebruik meebrengen!
● Voor alle kinderen van het kindcentrum (dus ook voor de peuters) is er vrijdag een kleine

traktatie vanuit De Koperwiek.
● Alle kinderen brengen vrijdag of volgende week (0-4 jarigen) een wensje mee naar huis,

maar daar verklappen we nog niks over… (voor quarantaine groepen wordt ook gezorgd).
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● De schooltijden zijn vrijdag hetzelfde als op andere vrijdagen.

Wanneer start en eindigt de kerstvakantie?
Door de huidige maatregelen begint de kerstvakantie voor kinderen van De Koperwiek op
verschillende momenten:
● alle schoolkinderen (4-13 jaar) krijgen vakantie op vrijdag 17 december.
● alle peuters (2-4 jarigen) hebben vakantie vanaf week 52.
● De dagopvang voor 0-4 jarigen is gedurende de hele kerstvakantie geopend.

Is er noodopvang in week 51?
Voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met cruciale beroepen organiseert De
Koperwiek, net als tijdens de vorige schoolsluitingen, noodopvang in de week van 20 t/m 24
december. Ook voor de noodopvang geldt dat kinderen met klachten en/of een positieve
(zelf)test thuis blijven.

Voor wie is er noodopvang?
De noodopvang is alleen voor nood! Het is geen recht dat geclaimd kan worden.
De opvang is bedoeld voor kinderen:
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● voor wie, vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie, maatwerk nodig is.
● van wie beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep, klik hier voor een overzicht op

de website van de rijksoverheid (Let op, hier staat: ...‘heeft 1 ouder in uw gezin met 2
ouders een cruciaal beroep? Dan krijgt u het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen
op te vangen’. )

Van hoe laat tot hoe laat is die noodopvang?
De noodopvang is open tijdens de gebruikelijke schooluren (verschilt per locatie).
Alleen de ouders van kinderen met een kinderopvangcontract, kunnen op de dagen dat zij
normaal gesproken daadwerkelijk VSO/BSO afnemen, ook vóór- en na schooltijd gebruik
maken van de noodvoorziening (dit geldt uiteraard alleen voor gezinnen die in aanmerking
komen voor noodopvang).

Op welke locatie is de noodopvang georganiseerd?
De noodopvang van De Koperwiek is als volgt georganiseerd:
1. Voor de kinderen van unit 1-3 die recht hebben op noodopvang, is de volledige noodopvang

in de Langstraat. Binnenkomen en naar huis gaan kan alleen via de hoofdingang.
2. Voor de kinderen van unit 4 t/m 8, die recht hebben op noodopvang, geldt het volgende:

○ De kinderen die gebruik mogen maken van de nood-VSO komen, op dezelfde tijd
als anders, naar het VSO-lokaal van de hulplokalen bij College Den Hulster.

○ De kinderen die gebruik mogen maken van noodopvang tijdens schooluren,
komen tussen 08.20 en 08.30u ook naar de hulplokalen (unit 4-5 in het lokaal
van groep 4a, unit 6-8 in het lokaal van 4b).

○ Alle noodopvang kinderen van unit 4 t/m 8 worden om 08.30u in de hulplokalen
opgehaald door één van de leerkrachten en gaan naar een voor hen beschikbare
ruimte in de Koperwieklokalen van College Den Hulster.

○ Om 14.00u worden alle kinderen die gebruik maken van de noodopvang weer
naar de hulplokalen gebracht en van daaruit gaan ze naar huis of naar de
nood-BSO.

De nood-BSO wordt verzorgd door onze eigen BSO-medewerkers en is, net als de ‘gewone’
BSO in de Langstraat.

Welke route gebruiken de noodopvang kinderen van unit 4 t/m 8?
● Alle kinderen die gebruik maken van noodopvang komen volgende week via de grote poort

aan de Waterhoenstraat het plein op.
● Tussen 08.20 en 08.30u staat er één Koperwiek medewerker bij die poort/oversteek.

Andere oversteekplekken zijn niet bemenst. De poort naar het Moskee terrein is dicht.
● Alle fietsen worden bij de hulplokalen gestald.
● Ook bij het verlaten van de school (14.00u) nemen kinderen weer de route via grote poort

aan de Waterhoenstraat.
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen


Aanmelden voor noodopvang
Als u denkt dat uw kind(eren) in aanmerking komt voor noodopvang, stuur dan tijdig een mail
aan: noodopvang@ikcdekoperwiek.nl. Vermeld duidelijk:
● Uw naam en telefoonnummer
● De naam en groep van uw kind(eren)
● De reden waarom u in aanmerking denkt te komen voor deze noodopvang (beroepen

ouders).
● Op welke dag en tijd u gebruik zou willen maken van de noodopvang

Eén van de directieleden neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.
Wij verzoeken u om uw aanvraag uiterlijk vrijdagochtend 17 december om 10.00 uur aan ons
door te geven.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd maar mochten er toch nog vragen zijn, stel
die dan gerust!

Met vriendelijke groet,
team kindcentrum De Koperwiek
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