Mei 2020
Beste Verkenners en ouders/verzorgers,
Ten eerste willen we iedereen bedanken voor de leuke online opkomsten de afgelopen
tijd! Wij vinden de online opkomsten erg geslaagd. Zo hebben we online overgevlogen, een
online dropping gehad en ook een online kampvuuravond ontbrak niet. Bedankt allemaal,
want alleen samen hebben we dit mogelijk kunnen maken.
En dan nu het mooie nieuws: we mogen weer! Althans, er is weer het een en ander mogelijk qua fysieke
opkomsten. In deze nieuwsbrief staat het plan voor mei. Voor de Verkenners (en Rowans) zullen de
opkomsten de ene week online en de andere week fysiek (offline) plaatsvinden. In de mail die eerder door
het bestuur is verzonden stond al de nodige informatie over de regels waar we ons aan moeten houden bij
het draaien van de opkomsten. In deze nieuwsbrief staat deze informatie aangevuld met specifieke
informatie voor de Verkenners (en ook Rowans). Op die manier kunnen we weer gezellige fysieke
opkomsten hebben!
We gaan zien wat de komende tijd gaat brengen. Wij hebben in
ieder geval weer zin om in het mooie gebied rondom de blokhut tijd
te kunnen doorbrengen!
Groet,
Laurens en Boris

Overzicht informatie nieuwsbrief
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Opkomsttijden van zowel online als fysiek: 15:00 tot 17:00 uur
In de maand mei zullen alle opkomsten (online of fysiek) plaatsvinden op zaterdagmiddag van 15 tot 17
uur. We hebben ervoor gekozen om ook de online opkomsten met een half uur te verlengen, omdat we
tijdens de online opkomst tijd willen besteden aan het samen voorbereiden van de fysieke opkomst.

Fysieke opkomsten: afspraken en regels (lees deze goed door)
Om weer fysieke opkomsten te mogen houden, moeten we ons houden aan de regels die Scouting
Nederland heeft opgesteld. In de mail van het bestuur stonden deze regels uitgebreid omschreven. Hier
staan alle regels nogmaals op een rij, inclusief in het rood de toevoegen vanuit ons.
Algemene regels:
1. Er mag slechts 1 speltak tegelijk aanwezig zijn; aangezien wij maar 3 Rowans hebben, mogen zij
eventueel wel samen met de Verkenners aanwezig zijn. De Welpen draaien daarom van 12 tot 2
uur.
2. Alle activiteiten moeten in de buitenlucht plaatsvinden;
3. De blokhut is enkel en alleen toegankelijk voor toiletbezoek; ga zoveel mogelijk vooraf thuis naar
het toilet
4. Wij mogen geen eten en drinken verstrekken; alleen zelf meegebracht eten en drinken is
toegestaan. Wij (Verkennerleiding) zullen per opkomst aangeven wat je mee moet nemen. De
week voor de opkomst volgt dit in de mail.
5. Leden komen zoveel mogelijk zelf naar de groep. Als leden gebracht worden blijven ouders bij de
fiets of in de auto.
6. Geen ouders ‘aan de kant’ die kijken bij het openen of de activiteiten.
7. Jeugdleden en leiding gaan direct na de opkomst naar huis.
8. Wie verkoudheidsklachten heeft, blijft thuis!
9. Geef het aan bij de leiding wanneer u het toch een te groot risico vindt om uw zoon(s) fysiek te
laten meedraaien; wij hebben daar alle begrip voor!
10. Groepsactiviteiten: 4 mei Dodenherdenking doen we online, de Schoonmaak dag op 16 mei komt
te vervallen en over het al dan niet doorgaan van het Lincoln Restaurant op 27 juni wordt later
nog besloten.
Specifiek voor Verkenners en Rowans:
1. Alle Verkenners en Rowans houden 1,5 meter afstand van elkaar en van de leiding. Wij gaan
ervoor zorgen dat er looppaden zijn, zodat de afstand goed kan worden aangehouden.
2. De opkomsten worden beperkt tot 2 uur.
3. De Verkenners en Rowans hebben voorlopig opkomst van 15 tot 17 uur.
4. De Verkenners en Rowans draaien de ene week online opkomst, de andere week een fysieke
opkomst.
5. Op 9 mei is er een online opkomst van 15 tot 17 uur (half uur langer dan voorheen).
6. Eerste fysieke opkomst: 16 mei. Vervolgens is 23 mei online en 30 mei weer fysiek.
7. Bij voorspeld heel slecht weer kiezen we alsnog voor een online opkomst. Daarover zullen we
u dan op de dag zelf informeren.
8. De voorbereidingen voor het Zomerkamp gaan vooralsnog door, over het al dan niet doorgaan
wordt later besloten.
Klik hier om terug naar de eerste pagina te gaan

Fysieke opkomsten: toiletteren, eten, drinken en EHBO
Voor de fysieke opkomsten willen we extra benadrukken dat je moet zorgen dat je thuis naar het toilet
bent geweest. Ga ervan uit dat de blokhut dicht is dus daar kun je dus niet toiletteren. Ook kun je daar niet
even snel water drinken. Bij de fysieke opkomsten zullen jullie drinken en ook eten mee moeten nemen. De
week voor de fysieke opkomsten zullen we tijdens de online opkomst samen bedenken wat jullie gaan
meenemen. Dat hangt natuurlijk ook af van het programma. Daarna sturen we een mail uit met al deze
informatie op een rijtje, zodat niemand het vergeet.
Mocht er tijdens de opkomst iets gebeuren waarbij EHBO moet worden verleend, dan houden wij ons aan
de richtlijn van het Rode Kruis (https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/).

Zomerkamp: ga je mee naar Heezerenbosch? (opgeven t/m 25 mei)
We gaan er op dit moment nog vanuit dat het zomerkamp door kan gaan. Op dit moment is het
kampeerterrein gesloten. Uiterlijk 1 juni horen wij van Scouting Nederland of het terrein weer opengaat en
zo ja, met welke beperkingen dat zal zijn.
Daarom willen wij uiterlijk 25 mei weten wie er wel en niet meegaan.
Rond 1 juni, na het bericht van Scouting Nederland, zullen wij als leiding
dan besluiten of het kamp wel of niet door kan gaan.
Tot nu toe gaan er 8 Verkenners/Rowans mee:
✓ Sem
✓ Sven
✓ Jesse

✓ Carel
✓ Simon
✓ Rik

✓ Vincent
✓ Marijn

In de kampbrief (klik hier), vind je alle informatie over het zomerkamp van zaterdag 11 t/m zaterdag 18
juli. De kosten zijn 140 euro per persoon. Inschrijven doe je dus uiterlijk 25 mei via
https://sol.scouting.nl/as/form/29827/participant/new/

Online opkomsten – Instructie staat nog steeds online
Jullie weten intussen al heel goed hoe de online opkomsten werken, maar mocht je het even vergeten zijn:
de instructies staan nog steeds op onze site https://lincolngroep.nl/lincoln-nieuws/uitleg-onlineopkomsten-lincolngroep/).

Klik hier om terug naar de eerste pagina te gaan

Overzicht komende opkomsten en belangrijke data
Mei 2020
Zaterdag 9 ONLINE van 15 tot 17 uur
mei Opkomstlink: De link staat in de versie die is verstuurd via de mail en is op te vragen
bij de leiding
Zaterdag 16 mei EERSTE FYSIEKE OPKOMST van 15 tot 17 uur bij de blokhut
Lees de regels en afspraken goed door. De week voor de opkomst ontvang je een
mail over wat je mee moet nemen. Indien heel slecht weer, laten we op de dag zelf
weten dat het een online opkomst wordt.
Zaterdag 23 mei ONLINE van 15 tot 17 uur
Opkomstlink: De link staat in de versie die is verstuurd via de mail en is op te vragen
bij de leiding
Zaterdag 30 mei FYSIEKE OPKOMST van 15 tot 17 uur bij de blokhut
Lees de regels en afspraken goed door. De week voor de opkomst ontvang je een
mail over wat je mee moet nemen. Indien heel slecht weer, laten we op de dag zelf
weten dat het een online opkomst wordt.

Toekomst (alle specials t/m einde van het seizoen)
Rond 1 juni Beslissing of het zomerkamp wel of niet doorgaat.
Zaterdag 27 juni Lincoln Restaurant
Ons eigen restaurant waarbij de opbrengst naar een goed doel gaat. Op een later
moment wordt besloten of deze activiteit doorgaat.
11 t/m 18 juli 2020 Zomerkamp (geef je uiterlijk 24 mei op!)

Klik hier om terug naar de eerste pagina te gaan

