Start zondag 7/03

Vergaderingen 2021
Beste ouders en leden
Vanaf zondag 7 maart 2021 kunnen wij er eindelijk terug in vliegen! Vergaderingen
op de wei zullen er natuurlijk wel anders uitzien, zodat we op een zo veilig mogelijke
manier kunnen heropstarten. Het is daarom zeer belangrijk dat jullie alles eens
grondig doornemen, aangezien we gaan werken met verschillende uren en
inschrijvingen. Ook willen we jullie er aan herinneren dat de leden maar één hobby
mogen kiezen, als je jezelf inschrijft voor een vergadering wil dit zeggen dat je de
scouts als hobby kiest en dus voor de rest nergens anders aan deelneemt.
Jullie zullen uw zoon wekelijks kunnen inschrijven via een doodle, die in de
condacum zal verschijnen. Let op! Hier staat een deadline op, wees dus zeker op
tijd!
1) Werken in tijdssloten
10h00 – 12h00: Kapoenen en Welpen
12h30 - 14h30: Toncas
15h00 – 17h00: Jong Verkenners en Verkenners
2) Inschrijvingen
Doodles in de condacum, het aantal per groep wordt ingesteld op max. 10 leden, bij
elke groep staat minstens 2 leiding.
- BV: Er schrijven 16 leden zich in voor 7/03 dan zal de groep zich in 2 splitsen;
nl. 8-8.
Wekelijkse deadline voor inschrijvingen = je schrijft uw zoon in voor woensdag
23h00.
- Zo kan de leiding de vergadering aanpassen aan het aantal leden.
3) Coronamaatregelen op een rij’tje
-

Leden tot 12 jaar:
Max. groepen van 10 personen (excl leiding)
Speel ALTIJD buiten; als de weeromstandigheden té slecht zijn, wordt de
vergadering op tijd afgelast.
Het wordt sterk aangeraden aan ouders en kinderen om max 1 hobby/week te
kiezen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de ouders en leden, leiding hoeft dit
niet te controleren
Leiding draagt ALTIJD mondmaskers, leden niet.
Geen overnachtingen
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-

Samen eten kan, altijd buiten. Leiding eet afzonderlijk (op extra afstand).
Probeer eetvergaderingen te vermijden!
Handen regelmatig wassen/ontsmetten
Leden van 12- 18 jaar:
Max groepen van 10 personen (excl leiding)
Speel ALTIJD buiten; als de weeromstandigheden té slecht zijn, wordt de
vergadering op tijd afgelast.
Het wordt sterk aangeraden aan ouders en kinderen om max 1 hobby/week te
kiezen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de ouders en leden, leiding hoeft dit
niet te controleren
Zowel leiding als leden dragen ALTIJD mondmasker
Geen overnachtingen
Samen eten KAN NIET. Drinken mag wel uiteraard!
Handen regelmatig wassen/ontsmetten

-

Persoonlijke hygiëne
Was je handen regelmatig. Zeker voor en na:
een activiteit,
een maaltijd (inclusief tussendoortjes),
een toiletbezoek.
Hoest en nies in je elleboog.
Gebruik (eenmalig) papieren zakdoeken i.p.v. stoffen zakdoeken.
Gebruik (eenmalig) papieren handdoeken na het handen wassen.

-

Ouders
Er komt telkens maar 1 ouder/tante/zus/… hun zoon afzetten/halen op de wei
Je draagt ten alle tijden een mondmasker
Je behoudt afstand van elkaar

-

4) Effectieve besmetting na een activiteit
-

Je brengt de (groeps-)leiding ZO SNEL MOGELIJK op de hoogte wanneer uw
kind binnen de 2 dagen na de activiteit symptomen van COVID-19 heeft.

-

Is er één van de leden/leiding effectief besmet?
-Volg het advies van de behandelende arts en/of contact tracer van de
persoon die effectief besmet is.
-Breng alle leden en hun ouders die met de zieke in contact zijn gekomen op
de hoogte
-Verwijs eventuele pers door naar Scouts en Gidsen Vlaanderen.

-

Wanneer kan je terug deelnemen aan de werking?
-Je mag uit quarantaine en de normale scouts- en gidsenactiviteiten hervatten
na advies van de belandende arts/contactspeurder.
-Je moet minimaal 3 dagen symptoom vrij zijn, ook van nietcoronagerelateerde aandoeningen.

=https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/leiding/ondersteuning/leiding/corona/watte-doen-bij-ziekte
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3) Overnachtingen
-Voorlopig mag dit nog steeds niet tem 1 april. We weten dat er normaal gezien veel
weekends gepland stonden in maart. Vanaf dat dit terug kan, plannen we meteen
nieuwe data zodat (zeker de jonge takken) iedereen toch nog op weekend is
geweest. Dit valt nog even af te wachten…

