Augustus 2020
Hallo allemaal!
Maandag starten we met een nieuw schooljaar, we kijken ernaar uit de
leerlingen weer op school te mogen ontvangen. Als team zijn we er ook
weer klaar voor om er samen een prachtjaar van te maken!
U ontvangt gelijk met deze ouderinfo, twee andere documenten:
1. Schoolgids Gummarus 2020-2021
2. Bovenschoolse gids Lowys Porquinstichting
In onze eigen (nieuw vormgegeven) schoolgids (die ook op
www.gummarus.nl te vinden is), treft u inhoudelijke en praktische
informatie aan over onze school.
Helaas heeft het corona virus de wereld nog steeds in zijn greep.
Een grootse opening met alle kinderen tegelijk of alle ouders
weer in de school mogen ontvangen, het kan gewoonweg nog
niet. We blijven nagenoeg dezelfde afspraken hanteren als voor
de zomervakantie.
Dat betekent dat we de jaarlijkse inloop- en informatieavond niet organiseren. Ook de
kennismakingsgesprekken zullen anders gevoerd worden. Dit gaan we digitaal regelen via Teams,
dit is voor de leerlingen uit groep 4 t/m 8 inmiddels bekend, voor groep 1 t/m 3 volgt komende
week informatie. De gesprekken vinden plaats van week 2 t/m week 5. In die vier weken kunt u,
eventueel samen met uw kind(eren), de nieuwe leerkracht(en) spreken. De leerkrachten zullen u via
Social Schools uitnodigen, waarna u zich aan kunt melden en een moment kunt kiezen. De
uitnodiging komt volgende week.
Verderop nog wat (herhaalde) afspraken rondom de corona maatregelen en wat andere praktische
zaken.
Hieronder de belangrijke data op een rijtje:
24 augustus
Eerste schooldag!
31 aug – 24 sept
Kennismakingsgesprekken
25 september
Studiedag

TER INFORMATIE
CORONA AFSPRAKEN SCHOOL
IN- EN UITGANGEN:
Voor de kleutergroepen verandert er niets,
groep 1/2 A en B worden tot de hoofdingang
aan de Esdoornstraat gebracht en lopen naar
de buitendeur van hun klas, daar wachten de
juffen de kinderen op. Groep 1/2C en D
worden afgezet bij de poort op het kerkplein.

De kinderen van groep 3 worden tot de poort
in de Esdoornstraat gebracht en gaan via de
hoofdingang naar hun klassen toe. De juffen
wachten hen bij de hoofdingang op.
Groep 4 gaat via de poort aan de
Magnoliastraat, ze lopen zo veel mogelijk,
mochten ze met de fiets zijn, dan zetten ze
deze bij het lokaal, de leerkrachten vangen de
leerlingen bij het lokaal op.

De groepen 5 en 6 komen liefst lopend langs de
poort aan de Esdoornstraat en lopen naar de
buitendeuren van hun klassen (let op, deze
groepen zijn verhuisd in de school).
De groepen 7 en 8 komen liefst lopend langs de
poort aan de Magnoliastraat en zetten hun
eventuele fiets bij het lokaal, groep 8A pakt de
gewone ingang van het noodgebouw, 8B en 7B
gebruiken de nooddeuren. De kinderen uit
groep 7A zetten hun eventuele fietsen bij de
klas van 7B en lopen naar de buitendeur van
hun nieuwe lokaal in de teamkamer.
TRAKTEREN:
We houden nog even dezelfde regel aan voor
het trakteren. Er mag getrakteerd worden,
maar alleen voorverpakte traktaties (zakjes
chips, ijsjes, voorverpakte cakejes). Op deze
manier weten we zeker dat de hygiëne op orde
is.
OUDERS / VOLWASSENEN IN DE SCHOOL:
Indien nodig kunnen ouders en andere
volwassenen toegelaten worden tot de school,
liefst op afspraak. U kunt zich op de tijd van de
afspraak melden bij de hoofdingang. Hier vindt
een gezondheidscheck (met in te vullen
formulier) plaats. Alle normale afspraken
gelden hier ook: gebruik maken
ontsmettingsmiddel, handen wassen, afstand
houden, geen handen schudden.
REGELS NA VAKANTIE IN HET BUITENLAND:
Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen
kunnen net als iedereen in Nederland na een
vakantie in het buitenland het dringende
advies krijgen 10 dagen in thuisquarantaine te
gaan bij terugkomst. Als dit advies geldt voor
terugkomst uit een land, dan staat dit
in het reisadvies van dat land van het
ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Geldt
het dringende advies voor thuisquarantaine
voor u na een vakantie in het buitenland? Dan
mag u niet op school of op het schoolplein
komen.
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel
naar school, buiten- en tussenschoolse
opvang en meedoen met sportactiviteiten.
Deze kinderen mogen niet door eigen ouders/
verzorgers gebracht en gehaald worden als
deze in quarantaine zijn.

WANNEER WEL OF NIET NAAR SCHOOL?
Voor kinderen in groep 1 of 2 van de
basisschool geldt dat zij bij een
neusverkoudheid gewoon naar school mogen,
behalve:
• als het kind ook koorts of andere
COVID-19-klachten heeft;
• als het kind een contact is van een
patiënt met een bevestigde COVID-19;
• als een huisgenoot van het kind koorts
(boven 38 graden Celsius) en/of last
van benauwdheid heeft.
Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de
normale regels voor thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere
klachten die passen bij COVID-19
(neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts
vanaf 38 graden Celsius en/of
plotseling verlies van reuk of smaak);
• als een huisgenoot van het kind koorts
(boven 38 graden Celsius) en/of last
van benauwdheid heeft.
GYMSHIRTS

Er kunnen op school altijd gymshirts gekocht
worden, deze kosten €10 en worden vanaf
groep 3 gebruikt.
LET OP: De kleine maatjes voor de nieuwe
groep 3-ers zijn nog niet opnieuw binnen,
waarschijnlijk eind volgende week. We zullen
naar de ouders van de groepen 3 dan een apart
bericht sturen.

