Reünievergadering (4 juli 2020)
Kapoenen - Welpen - Wolven Jogivers
Beste ouders,
Morgen is het eindelijk zover, we zien elkaar nog eens terug na
een lange tijd! Hieronder enkele praktische informatie om het zo
vlot mogelijk te laten verlopen. De informatie die volgt is voor de
kapoenen t.e.m. jogivers die vergadering hebben op zaterdag 4 juli van 9:30 - 12:00.

Opening
We doen geen groepsopening morgen. Concreet wil dit zeggen dat elke tak een aparte
opening heeft.

Jullie kunnen jullie zoon/dochter ook afzetten tussen 9:15 en 9:30. Vanaf 9:15 zal alle
leiding al klaar staan om de leden te ontvangen, zodat niet alle ouders hoeven te wachten
op het terrein en ook niet iedereen tegelijk op de scouts is. We willen daarom vragen om
het afzetten van uw zoon/dochter zo kort mogelijk te laten verlopen en het is dus absoluut
niet erg als jullie bijvoorbeeld 10 minuten te vroeg zijn.

Elke tak opent op een andere plek

- Kapoenen: Voor de vlaggenmast (waar de groepsopening is)
- Welpen (veld achteraan)
- Wolven (klein veld voor het gebouw, vlakbij waar de fietsen staan)
- Jogivers (Sjorkot: achterkant van gebouwen, waar jogivers altijd openen)
De leiding zal klaar staan en zal jullie kunnen helpen indien jullie toch niet meer zeker zijn
naar waar jullie moeten gaan.

Uiteraard spreekt het voor zich dat indien u zich voor de vergadering ziek voelt u niet
mag deelnemen aan de scoutsactiviteit. Gelieve dit te respecteren.
>>> Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de vijf dagen voor de activiteit. Dat geldt
zowel voor leden als voor leiding. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus,
koorts, diarree, moeilijk ademen.

Tijdens de vergadering
Tijdens de vergadering gelden er afhankelijk van de leeftijdscategorieën andere regels.

- Na de opening, alvorens de vergadering start, gaat elke tak afzonderlijk zijn handen
wassen.

- De -12 jarigen leden dienen onderling geen afstand te houden. Wel dienen zij ook
zoveel mogelijk afstand te houden ten aanzien van de leiding. Gelieve dus, zeker voor
de jongste leden, al op voorhand even duidelijk te maken dat we jammer genoeg nog
niet gaan kunnen knuﬀelen of handen geven. Wij zullen dit uiteraard morgen ook nog
eens zeggen maar dan kunnen jullie jullie zoon/dochter al inlichten.

- Voor de +12 jarigen geldt dat zij ook onderling afstand dienen te bewaren in de mate
van het mogelijk. De leiding heeft hiervoor natuurlijk een activiteit georganiseerd waarbij
dit gaat. Mondmaskers zijn niet nodig.

- Leiding houdt altijd afstand, onderling en naar alle leden van elke leeftijd.
- Ouders of externen mogen zich niet mengen binnen een spelgroep.

Sluiting
Er zal jammer genoeg ook geen sluiting met de volledige groep kunnen doorgaan. Elke
tak sluit dus afzonderlijk af en er worden geen handjes gegeven.
Ook het afhalen kan iets meer verspreid gebeuren, u kan tussen 12:00 en 12:15 uw zoon/
dochter komen ophalen. Vanaf uw zoon/dochter terug bij u is vragen we ook om naar huis
te gaan zodat er weer ruimte is voor andere ouders.

Hopelijk is voor jullie alles duidelijk! Moest dit toch niet het geval zijn dan mogen jullie
gerust mailen naar groepsleiding@28zaoeja.be of bellen/berichtje sturen naar Lotte Ruts
op 0470/470.764.
Wij kijken er alvast naar uit!
Vriendelijke groetjes,
De voltallige leidingsploeg Scouts 28 Zaoeja

