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Nagenieten…

Beste ouders en/of verzorgers,

De herfstvakantie ligt alweer een week achter ons. Sintermerte is
op de elfde van de elfde met heerlijke oliebollen gevierd en we
leefden de afgelopen week met zʼn allen al een beetje toe naar de
intocht van Sinterklaas en zijn Pieten.
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Allemaal nieuwe leuke en gezellige momenten, terwijl we stiekem ook nog wat aan het
nagenieten zijn van die fantastische feestweek net vóór de vakantie. Dat zal iedereen snappen
die nog eens even met ons meekijkt naar dit heerlijke nieuwe Koperwiek-lied momentje op 20
oktober…

Speciale boom
In onze feestweek is bij de ingang van ons nieuwe gebouw een speciale boom geplant. Die
boom staat er ter ere van meneer Mart . Als symbool voor Mart z’n veelzijdigheid, hebben we1

gekozen voor een krentenboom, een boom met veel vertakkingen. De krentenboom heeft in het
najaar een dieprode kleur en veel ouders en kinderen weten dat rood de lievelingskleur van
meneer Mart was.

Hij had dan ook altijd een rode boerenzakdoek bij zich. De krentenboom produceert bovendien
besjes waar lijsters op af komen. Dat vonden ook passen bij de symboliek omdat De Koperwiek
tot de familie van de lijsters behoort. Bij de boom staat een bordje met daarop het vrolijke liedje
waarmee meneer Mart dagelijks zijn lesdag opende. Op deze manier hopen we zijn liefde voor
de natuur en het onderwijs maar ook zijn positieve energie voor altijd een mooi plekje te geven
op de Koperwiek!

1 voor nieuwe ouders: meneer Mart was leerkracht van groep 4 van De Koperwiek toen hij plotseling op 5 juli 2020 overleed.
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https://youtu.be/XfyYQacosHc


Paradijsvogel
Bij de hoofdingang van de locatie Broekhofstraat staat, sinds de herfstvakantie, ook een wel
hele speciale vogel. Het frivole beestje waakt er over de eieren van De Koperwiek. Deze
paradijsvogel kreeg juffrouw José in de feestweek cadeau van het hele team van ons IKC.

Sinterklaas op De Koperwiek
Sinds gisteren is Sinterklaas weer in het land. De Koperwiek heeft hem alvast voor zijn
verjaardag-viering uitgenodigd op maandag 5 december. Van te voren zullen we beslist ook wel
een keer een berichtje krijgen dat we met z’n allen de schoen mogen zetten. Als Sinterklaas ons
doorgeeft wanneer dat is, horen jullie het natuurlijk ook.

Atelierwerk voor unit 4 t/m 8
Eindelijk is er weer volop ruimte voor ons atelierwerk! Om te snuffelen aan de opzet en sfeer is
er een eerste mini cyclus georganiseerd. Afgelopen maandag was de eerste ronde en die was
meteen al een groot succes. Alle kinderen van unit 4 t/m 8 werden in de Broekhofstraat
gehusseld en hadden in kleine groepjes een expressieve mini-cursus. Het gebouw bruiste van
knutsel- , teken- en muziekactiviteiten. En daarnaast waren er ook dans, drama, techniek en
kookateliers. Kinderen en begeleiders hebben genoten. Aanstaande maandag volgt ronde
nummer 2.
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Verkeerseducatie in unit 3
Ook bij de jongere kinderen viel er afgelopen week weer vanalles te beleven. Zo was er in het
kader van verkeerseducatie een speciale activiteit in unit 3. Dat was leuk en ook nog eens
super leerzaam!

Leuk nieuwtje
Tot slot nog een leuk nieuwtje: onze sportieve meneer Tom is op vrijdagavond 11-11
uitgeroepen tot Stadionprins van De Koel! Samen met zijn adjudanten mag hij dit
Vastelaovesseizoen regeren over het stadion van voetbalclub VVV (zie foto op de laatste
pagina)..

Tenslotte
Dat was het weer voor nu.
We hopen dat we iedereen voldoende geïnformeerd hebben, maar mochten er nog vragen zijn,
stel ze dan gerust!

Met vriendelijke groet,
Team kindcentrum De Koperwiek
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