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Liefdevol en gezond nieuwjaar!

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

Allereerst wenst het team van De Koperwiek jullie allemaal een
liefdevol en gezond nieuw jaar! Het jaar begon gelukkig met goed
nieuws… na een lange vakantie, mogen de deuren van de scholen
en de BSOʼs weer open. Het team van De Koperwiek verheugt zich
erop om alle kinderen morgen terug te zien en om samen weer fijn
aan de slag te gaan!
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Omdat we met z’n allen heel graag willen dat fysiek onderwijs en BSO gewoon plaats kan
vinden, heeft de overheid extra maatregelen opgesteld zodat we elkaar zoveel mogelijk
behoeden voor besmettingen en thuis quarantaines.

Deze maatregelen zijn niet nieuw, ze golden ook al vóór de school- en BSO-sluiting in
december. Om iedereen nog even te herinneren, staan de extra maatregelen hieronder nog een
keertje op een rij:
● Kinderen vanaf groep 6, 7 en 8 dragen mondkapjes in de gangen. De kinderen brengen zelf

een mondkapje mee.
● Kinderen van groep 6, 7 en 8 krijgen het advies om tweemaal per week thuis te testen met

een preventieve zelftest. De testen worden via school (gratis) verstrekt.
● Kinderen blijven bij milde verkoudheidsklachten - zoals een snotneus - thuis. Na een

negatieve test (bij de GGD of zelftest) mogen kinderen weer naar school. Kinderen die niet
getest worden, mogen weer naar school als ze 24 uur klachtenvrij zijn.

● De ingangen en looproutes die de kinderen al vanaf de zomervakantie gewend zijn, blijven
gehanteerd voor unit 1 t/m 3 en voor unit 6 t/m 8.

● Voor unit 4 en 5 geldt een aanpassing in de looproute:
○ Unit 4: de kinderen van de groep van juffrouw Nur en Marie-José gebruiken de eigen

klas-ingang. De kinderen van juffrouw Lucie en juffrouw Yvonne gaan gewoon door de
‘voordeur’ van de hulplokalen.

○ Unit 5: alle kinderen maken nog steeds gebruik van dezelfde ingang maar eenmaal
binnen geldt er een andere route voor de kinderen van juffrouw Kelly. De kinderen weten
inmiddels welke kant ze op moeten maar één van de juffen wijst voor de zekerheid
morgen nog even de weg.

● Er zijn gespreide pauzes. Elke unit heeft een eigen pauzetijd, de groepen spelen elk op een
eigen deel van het buitenterrein.

● Unitwerk gaat gewoon door. De kinderen die hiervoor naar een andere ruimte gaan, zitten
gegroepeerd per basisklas in dat unitlokaal.

In dit kader graag nog even jullie aandacht voor het GGD bericht van 7 januari:

Om de school-opening op 10 januari zo verantwoord mogelijk te laten verlopen, adviseert
de GGD om de leerlingen en medewerkers een zelftest te laten doen alvorens zij naar
school komen.

Het zou het fijn zijn als iedereen gehoor geeft aan deze oproep.

We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd en zien je heel graag morgen!

Met vriendelijke groet,
team kindcentrum De Koperwiek.

2



3


