Nieuwsbrief kamp
Het kamp staat nu echt voor de deur, daarom willen we in deze nieuwsbrief
nog wat extra informatie geven over alle maatregelen die we zullen nemen
omwille van Covid-19.
We vertrekken zondag 19 juli met de bus naar het kampterrein. De
vertrekuren staan in het kampboekje. U bent best ongeveer 15 minuten
op voorhand aan de sporthal zodat we op tijd kunnen vertrekken. Indien u meerdere
kinderen heeft die na elkaar vertrekken, gelieve dan in de auto te wachten. Het
dragen van een mondmasker (voor de ouders) raden we sterk aan. De oudere
takken zullen op de bus een mondmasker moeten dragen, gelieve dit dus mee te
nemen in de handbagage. Voor de jongere takken is dit niet nodig.
Het kamp eindigt op zondag 26 juli en we vragen dan of jullie zelf je kinderen
komen ophalen. Carpoolen is helaas niet toegestaan. Moest dit toch een probleem
vormen, gelieve ons dit zo snel mogelijk te laten weten. De exacte uren staan in het
kampboekje of voor de gezinnen met kinderen in verschillende takken jullie
ontvingen hiervoor reeds een email. We zullen hier werken met een drive-in systeem.
Een mondmasker is ook nu weer aangeraden. We begrijpen dat het niet altijd
eenvoudig zal zijn om het uur van aankomst in te schatten door het verkeer, maar
ook probeer ook hier zo stipt mogelijk te zijn. Moesten er onderweg problemen of
hinder zijn, gelieve ons dan een seintje te geven. Dit maakt het organisatorisch
gemakkelijker.
In verband met de hygiëne op kamp hebben we per tak twee dixi-toiletten (toi-toi’s)
voorzien. Het is belangrijk dat kinderen steeds hun eigen toilet gebruiken en niet die
van een andere tak. Uiteraard zullen deze voldoende gereinigd worden. Ook handen
wassen zal meermaals per dag gebeuren.
Iedere tak zal een eigen bubbel vormen op kamp. Binnen de eigen tak is fysiek
contact toegelaten, maar dit wilt dus zeggen dat contact buiten de eigen tak niet is
toegelaten. Ook broers en zussen die niet samen in de tak zitten, mogen elkaar dus
niet aanraken. We begrijpen dit niet gemakkelijk is, maar we willen jullie vragen om
jullie kinderen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden. Het is daarnaast ook
belangrijk dat indien ze toch iemand buiten hun tak hebben aangeraakt, ze dit komen
melden bij de leiding. Ze zullen hiervoor niet gestraft worden, maar dit is belangrijke
informatie voor de contact-tracing in geval van een besmetting. We zullen ook een
plekje op het kampterrein voorzien waar broers en zussen op een veilige manier met
elkaar kunnen communiceren.
In geval van ziekte (zoals bijvoorbeeld bij koorts of andere symptomen) op kamp
hebben wij een noodprocedure opgesteld. De zieke persoon wordt dan samen met
iemand van de leiding in een quarantainetent geplaatst. Wij hebben contact met
een plaatselijke dokterspraktijk die in dit geval zo snel mogelijk de zieke kan
onderzoeken en indien nodig testen. Wij verwittigen dan ook onmiddellijk de ouders
en het is de bedoeling dat het kind dan zo snel mogelijk opgehaald wordt. Indien er
positief getest wordt op corona, dan zal de hele bubbel naar huis moeten vertrekken.
De rest van het kamp kan dan wel gewoon doorgaan. Natuurlijk hopen we dat dit niet
nodig zal zijn!
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Volgens de maatregelen die we meekregen van Scouts en Gidsen Vlaanderen gaan
kinderen die de week voor het kamp ziek waren best eerst langs de dokter om
toestemming te vragen om mee te mogen gaan. Daarnaast zullen ook kinderen die bij
het vertrek koorts hebben of in de drie dagen voor het kamp, niet mee mogen op
kamp. We hebben een infraroodthermometer aangekocht om bij het opstappen aan
de bus de temperatuur van iedereen na te kijken.
Moesten er nog vragen en of problemen zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren!
Wij kijken alvast heel erg uit naar het kamp en we zullen er samen een topkamp van
maken!!
De leiding en groepsleiding
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