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Beste ouders, 
 
In dit document trachten wij een zo volledig mogelijk beeld te schetsen
van hoe wij onze planning zien voor de overgang en startdag op
zondag 13 september 2020. Gezien de omstandigheden zal deze dag
er dit jaar anders uitzien dan andere jaren. We hopen dat
onderstaande uitleg duidelijk is, maar zo niet mag u bij vragen altijd
mailen naar groepsleiding@28zaoeja.be.
 
Wij kijken er alvast naar uit om jullie terug te zien, 
Vriendelijke groetjes,
De groepsleiding Scouts 28 Zaoeja

SCOUTS 28
ZAOEJA

Woord vooraf

http://28zaoeja.be/


Probeer 10 minuten op voorhand te komen. De groep die aankomt verzamelt
zich op de parking. Hier zullen QR-codes hangen om je te registreren (en
uiteraard alternatieven voor de mensen zonder smartphone). 
Iedereen +12 jaar draagt een mondmasker tot het moment waarop wordt
aangegeven dat dit uit mag (als je met je gezin op je toegewezen bank zit). 
Enkel leden en ouders komen die overgaan. Indien je dit jaar dus niet
naar een andere tak gaat word je dus niet verwacht in de voormiddag.

Broers en zussen mogen wel meekomen 
Indien je bijvoorbeeld een kapoen en een wolf hebt mag je ook blijven zitten
tijdens het moment van de welpen 
U kan op deze moment ook een drankje bestellen. Dit zal ook op een veilige
manier gebeuren. 
We gaan de constructie en de zitbanken tussen de takken door ontsmetten. 

Bij de start van het nieuwe scoutsjaar is er naar alle traditie een overgang.
Kapoenen die welp worden, welpen die wolven worden enzovoort kunnen zich
komen bewijzen bij het beklimmen van onze gesjorde constructie. Deze traditie
willen we dit jaar ook graag behouden, maar zal iets anders verlopen dan
andere jaren. 

Het overgaan zal dit jaar in de voormiddag plaatsvinden. Hieronder wordt een
tijdsschema weergegeven hoe deze overgang er zal uitzien. Kapoenen die welp
worden zijn zo bijvoorbeeld welkom om 9u30. Op deze manier willen we
vermijden dat er teveel mensen tegelijkertijd zich op het terrein bevinden. Indien
uw zoon/dochter dit jaar overgaat en jullie graag langskomen gelieve dan op
voorhand in te schrijven via het desbetreffende formulier. 

Kapoenen die welpen worden: 9u30
Welpen die wolven worden: 10u

Wolven die jogivers worden: 10u30
Jogivers die givers worden: 11u

Givers die jins worden: 11u30
Jins die leiding worden + GRL: 12u 

Hieronder nog enkele verduidelijkingen 

Overgang



Startdag

Inleiding nieuw jaarthema
Afscheid stoppende leiding
Verwelkoming nieuwe leiding 
Verwelkoming nieuwe groepsleiding
Voorstelling van de leiding per tak
Voorstelling PRIMEUR: hierover ontvangen jullie zeker nog tips :)

Vanaf 14u verwelkomen we jullie ook graag op ons veld om iets te komen drinken.
Gezien de maatregelen en voorwaarden zien we het dit jaar niet haalbaar om
spaghetti te serveren. Daarom zal er vooral iets gedronken kunnen worden en
voorzien wij wel enkele kleine versnaperingen, maar dus geen volwaardige
maaltijden. 

We vragen jullie om op voorhand in te schrijven voor deze namiddag. Zo kunnen wij
het veld zo ideaal mogelijk indelen, zijn jullie ineens geregistreerd & kunnen wij indien
nodig een stop zetten op de inschrijvingen. 

Het inschrijven willen we doen volgens de regels van de Horeca. Je kan je inschrijven
als gezin/mensen die samenwonen en daarbij mogen er nog vijf personen
ingeschreven worden. In het inschrijvingsformulier wordt ook een onderscheid
gemaakt tussen het gezin en de vijf andere bubbelleden. Gelieve dit ook op deze
manier in te vullen. Het formulier om te reserveren kan u ook onderaan terugvinden. 

Andere jaren organiseren wij een viering in de voormiddag, maar dit jaar zal onze
opening van het jaar ook iets anders dienen te verlopen. Om 15u starten wij met de
opening, hieronder een overzicht van wat u allemaal kan verwachten.

Randanimatie voor de kinderen zal er dit jaar jammer genoeg niet echt kunnen zijn.
We voorzien wel enkele kleine bezigheden voor aan de tafels maar dit zal anders zijn
dan andere jaren.

Nieuwe leden kunnen zich komen inschrijven vanaf 16u dit zal eerder in de zaal/op
de parking gebeuren. Indien u vorig jaar reeds ingeschreven was hoeft u hier niet
aan te schuiven. Nieuwe leden kunnen zich op voorhand al registreren via deze link,
dit is echter geen garantie op een plaats. Je dient je nog altijd te komen inschrijven bij
ons en dan bevestigen wij jullie registratie. 
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Kapoenen die welpen worden: 9u30
Welpen die wolven worden: 10u
Wolven die jogivers worden: 10u30
Jogivers die givers worden: 11u
Givers die jins worden: 11u30
Jins die leiding worden + GRL: 12u 

STARTDAG

Vanaf 14u 
Niet vergeten: 

Mondmasker (+12 jaar)
Op voorhand inschrijven

OPENING

Vanaf 15u 
Komt aan bod:  inleiding nieuw jaarthema,
afscheid stoppende leiding, verwelkoming nieuwe
leiding, verwelkoming nieuwe groepsleiding,
voorstelling van de leiding per tak , voorstelling
VERRASSING 


