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Beste ouders/verzorgers,
Verheugd zijn we om u en al onze jeugdleden te kunnen zeggen dat we weer beginnen met onze
wekelijkse samenkomsten. We zullen starten met onze opkomsten na de meivakantie in de week van
11 mei a.s. Helaas voorlopig op verschillende locaties omdat ons eigen grasveld nog even de tijd
moet krijgen om aan te sterken. Uw eigen stafteam zorgt er voor dat u weet waar en wanneer een
opkomst is. Onze opkomsten zijn wel voorzien van een aantal spelregels die zijn opgesteld n.a.v. de
actuele maatregelen van het RIVM:















Voor de Bevers, Kabouters en beide Welpen groepen gelden geen afstandsbeperkingen.
Stafleden houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand t.o.v. de kinderen en elkaar.
Voor de Verkenners, Gidsen, Explorers en stafleden geldt de 1,5 meter afstandsregel.
Iedere draaiavond is één leiding aanspreekpunt als coronacoördinator. Hij/zij is op de
locatie herkenbaar door een hesje.
Voorkomen van contactspelen.
Alle opkomsten vinden plaats in de buitenlucht. Bij slecht weer is er geen opkomst.
Geen fysieke opkomsten voor (jeugd)leden die ouder zijn dan 18 jaar.
Er zijn maximaal drie leden van een stafteam aanwezig per speltak.
Handen wassen voor de opkomst en na afloop.
Kinderen zijn op z’n vroegst 10 minuten vóór de opkomst welkom op de
locatie.
Ouders worden verzocht op ruime afstand van elkaar buiten de opkomstlocatie de
kinderen te brengen en te halen. U wordt van de haal- en brenglocatie door het
stafteam geïnformeerd.
Na afloop van de opkomsten wordt iedereen verzocht direct naar huis te gaan. Er is
geen nazit voor stafleden en leden mogen niet blijven hangen binnen of buiten het
terrein.
Bij verkoudheidsklachten en/of koorts, wordt men verzocht thuis te blijven.

We hopen op deze manier een goede invulling te geven aan een nieuwe periode van scouting,
hoewel dit voor ons allemaal even wennen zal zijn. Bovenstaande spelregels zullen steeds worden
aangepast aan de eventuele nieuwe richtlijnen van de overheid. We hopen natuurlijk dat we snel
weer terug gaan naar het oude! Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan horen we deze graag!
Het bestuur wenst iedereen fijne opkomsten toe en verzoekt iedereen zich te houden
aan de boven genoemde afspraken. Blijf gezond en let op elkaar!
Met vriendelijke groet,
Rik de Baat
Voorzitter Scouting Oost 1

