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Schooltijden en looproutes…

Beste ouders en/of verzorgers,

Hierbij ontvangt u een uitgebreide nieuwsbrief. We willen u
namelijk graag op de hoogte brengen van een aantal zaken, dus
we zouden het zeer op prijs stellen als u de komende week even
tijd neemt om onderstaande berichten te lezen. Voor nu wensen
we u en alle kinderen allereerst een hele fijne carnavalsvakantie!
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Ouderenquête over schooltijden
Afgelopen week heeft u van de medezeggenschapsraad een digitale uitnodiging ontvangen
voor een enquête met betrekking tot schooltijden (ouderportaal). Het zou ontzettend fijn zijn als
alle ouders meedoen aan deze enquête, zodat de medezeggenschapsraad een goed beeld
krijgt van de mening van de ouders van De Koperwiek.

Waarom geen andere opties?
Een enkele ouder heeft inmiddels de vraag gesteld waarom er in de enquête niet gekozen kan
worden voor andere, dan de twee gegeven, mogelijkheden. Van scholen in de buurt horen ze
dat er vier gelijke dagen zijn die iets langer duren zodat er toch een vrije woensdagmiddag blijft.
Dit zogenaamd continurooster is voor De Koperwiek helaas geen optie vanwege de arbeids- en
rusttijden wet. In Nederland mogen mensen maximaal vijf en een half uur achter elkaar werken.
Daarna is er een verplichte pauze. In het vijf gelijke dagdelen rooster lukt dat precies.
Leerkrachten werken met kinderen van 08.30-14.00u of van 08.45-14.15u. Bij langere dagen
moeten alle leerkrachten tussendoor uitgeroosterd worden. Directie en medezeggenschapsraad
voorzien dat het onhaalbaar is om voldoende TSO vrijwilligers  te vinden om dat op te vangen.
In het huidige vijf-gelijke-dagen-rooster zorgt de aanwezigheid van de leerkracht er tijdens de
middagpauze bovendien voor dat de normale regels en sfeer tijdens de lunch gewoon
doorlopen. Dat voorkomt extra onrust en biedt kinderen duidelijkheid.

Uitslag
U kunt de enquête invullen tot 5 maart. Op 31 maart zal tijdens de MR-vergadering een besluit
genomen worden. Uiteraard communiceren we dan per omgaande met u wat volgend
schooljaar de schooltijden van De Koperwiek gaan zijn.

Extra studiedag
Op woensdag 23 maart aanstaande is er een inhaal-scholingsdag voor de leerkrachten van het
schoolteam. Alle kinderen van unit 1 t/m 8 hebben die dag vrij. Het betreft een scholingsdag die
door Akkoord!-po voor alle medewerkers van de stichting is ingekocht in het kader van het
Nationaal Programma Onderwijs. Dit zou aanvankelijk plaatsvinden op 29 november, maar
mocht toen, vanwege corona maatregelen, niet door gaan. We vinden het jammer dat er door
deze scholing een extra lesdag vervalt voor de kinderen. Gelukkig is het wel zo dat de inhoud
van de dag (feedback en metacognitie) volgens de opgestelde menukaart van het Nationaal
Programma het hoogste effect heeft op het inhalen van vertragingen. Deze inhaaldag gaat
daarmee dus uiteindelijk wel weer ten goede komen aan de kinderen.

Wijzigingen corona maatregelen
Zoals u ongetwijfeld weet, is er vanaf 25 februari jl. een wijziging met betrekking tot de corona
maatregelen. Pauzes hoeven na de vakantie niet meer gescheiden en groepsdoorbroken
activiteiten zijn weer toegestaan. Ook looproutes hoeven niet meer zoals voorheen en
ouders/verzorgers zijn volgens de nieuwe regels weer welkom in de gebouwen.

2



Looproutes voor kinderen
Niet alle routes wijzigen na de vakantie. Sommige routes blijven zoals ze nu zijn. We houden
die aan, om de drukte te spreiden. Zo heeft De Koperwiek het vóór corona ook altijd al gedaan.
Hieronder ziet u wat er wijzigt en/of blijft en vanaf wanneer dat geldt.

Looproutes voor kinderen na de carnavalsvakantie

wie waar naar binnen/buiten vanaf wanneer

dagopvang 0-2 jaar geen wijzigingen niet van toepassing

dagopvang 2-4 jaar hoofdingang Langstraat vrijdag 11 maart

peuters hoofdingang Langstraat vrijdag 11 maart

unit 0-1 speelplaats-poort, 2e ingang achterzijde vrijdag 11 maart

unit 2 en 3 geen wijzigingen niet van toepassing

unit 4 t/m 8 geen wijzigingen niet van toepassing

Ouders/verzorgers in het gebouw
Het team van De Koperwiek is erg blij dat er weer ouders in het gebouw mogen. Leerkrachten
en pedagogisch medewerkers hechten waarde aan het contact bij het brengen en halen! Maar
het is ineens wel een hele omslag…twee jaar lang mocht er bijna niks en nu mag ineens weer
alles….

Dat alles nu weer mag, is aan de ene kant heel fijn, maar aan de andere kant zagen we in de
corona-periode ook dat kinderen groeien van het naar binnen gaan zonder hun papa of mama.
Met name de schoolkinderen werden er reuze zelfstandig van! Daarbij verliep de start ‘s
morgens heel rustig en efficiënt, want eenmaal in de klas gingen kinderen, na het verwelkomen,
direct aan het werk (boek lezen, werkje kiezen, iets afmaken).

Omdat het buiten-afscheid onder de streep dus ook op een positieve manier aan de
ontwikkeling van de kinderen bijdraagt, heeft het team, in samenspraak met de ouders van de
medezeggenschapsraad, besloten om dat voor de schoolkinderen voorlopig nog even aan te
houden op drie dagen in de week:
● Op dinsdag, woensdag en donderdag komen alle kinderen, ook na de carnavalsvakantie,

nog steeds zelfstandig naar binnen.
● Op maandag en vrijdag zijn alle vaders en moeders van unit 1 t/m 4 van harte welkom. Dit

gaat in vanaf vrijdag 11 maart en daarbij gelden wel nog de volgende regels:
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a. per gezin komt slechts één ouder/verzorger per keer mee naar binnen;
b. ouders/verzorgers komen alleen mee naar de klas als ze klachtenvrij zijn.

● De ouders van de kinderen van unit 5 t/m 8 kunnen in College Den Hulster helaas niet met
hun kinderen mee naar binnen komen. Zij kunnen eventueel wel een individuele afspraak
met de leerkracht maken voor een extra kijkje in de klas na schooltijd.

● Omdat we willen voorkomen dat er voor kinderen een verwarrende situatie ontstaat doordat
de ene ouder wel mee naar binnen mag en de ander niet, komen de ouders van de peuters
ook pas vanaf vrijdag 11 maart met hun kind naar binnen. Tot die tijd verloopt de
binnenkomst zoals de afgelopen periode.

● De ouders van de kinderen van de dagopvang (0-2 jarigen) mochten al naar binnen. Voor
hen verandert er niets. Wel mogen zij ook weer in het lokaal en hoeven ze hun kind niet
meer bij de ingang over te dragen aan de pedagogisch medewerker.

● Ouders van kinderen van de VSO en BSO mogen vanaf maandag 7 maart weer naar
binnen om hun kind te brengen/te halen.

Alle ouders van de peutergroepen t/m unit 4 mogen op vrijdag 11 maart voor het eerst
weer mee de klassen in. Team en kinderen bereiden in de eerste week na de vakantie

een warm welkom voor!
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Aandachtspunt met betrekking tot looproutes voor ouders
Wij wijzen u graag nog even op het volgende:
● Als u met uw kind mee naar binnen komt op één van de hierboven genoemde dagen, dan

kunt u dezelfde looproute aanhouden als uw kind.
● Heeft u meer kinderen die normaal gesproken op verschillende plekken het gebouw binnen

gaan,  kies dan samen één van de routes.
● De ouders van unit 4 komen met hun kind via de hoofdingang van de hulplokalen naar

binnen.

○ De ouders die hun kind naar het lokaal van juffrouw Nur/Marie-José of juffrouw
Lucie/Yvonne brengen, verlaten het gebouw vervolgens via de lokaaldeur van dat
betreffende lokaal. Op die manier proberen we opstopping in de gang te voorkomen.

○ De ouders van de kinderen die de dag beginnen bij juffrouw Linde/Ryanne gaan door
de hoofdingang naar buiten.

● Eventuele buggy’s graag buiten laten staan. De gangen van onze gebouwen zijn te smal
voor wagens.
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Facebook pagina
Recentelijk heeft De Koperwiek een facebookpagina geopend. Op die manier willen we ouders
en andere belangstellenden graag nog meer/beter betrekken bij de leuke, opmerkelijke,
interessante of vertederende belevenissen in en om ons kindcentrum.

Bij het delen van die belevenissen willen we met regelmaat ook foto’s of filmpjes van kinderen
plaatsen. We gebruiken hiervoor enkel materiaal waar kinderen blij mee en/of trots op (mogen)
zijn. Uiteraard doen we dat alleen indien er een toestemmingsverklaring aanwezig is.

Als ouder hebt u eerder al dan niet toestemming gegeven voor het gebruiken van
beeldmateriaal van uw kind. De Koperwiek had toen echter nog geen facebook pagina. Mocht u
hierdoor van mening veranderen, pas dit dan s.v.p. vóór 7 maart aan via het ouderportaal. Het
zou fijn zijn als u de leerkracht van uw kind ook even persoonlijk op de hoogte brengt van een
eventuele aanpassing zodat er geen misverstanden ontstaan.

Tenslotte
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd en alvast zeer bedankt voor uw
medewerking!

Met vriendelijke groet,
team kindcentrum De Koperwiek.
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