Juli 2021

Beste Verkenners en ouders,
En zo zijn we alweer aangekomen bij de laatste paar opkomsten van dit seizoen. Laten
we er samen een paar toffe opkomsten van maken!
We zien jullie bij scouting.
Groeten van Boris en Laurens
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17 juli – Laatste opkomst – neem zwemspullen mee!
Op zaterdag 17 juli is de laatste opkomst van het seizoen. We gaan
knallen met een zeepbaan! Neem dus zwemspullen en een setje droge
kleding mee.

Alvast goed om te weten: vakantie tot zaterdag 4
september
Handig om te weten: na 17 juli is de eerste opkomst van het nieuwe
seizoen op zaterdag 4 september. Meer informatie volgt later nog.

Reminder aan het tekenseizoen
Omdat het gewoon heel belangrijk is, nogmaals een reminder om
altijd alert te zijn op teken. Voor meer informatie kun je hier kijken:
https://www.tekenradar.nl/teken/tekenbeet

Belangrijk: de nog steeds geldende coronaregels
Thuis doen vóór de opkomst: Gezondheidscheck
Loop zelf voorafgaand aan iedere opkomst de volgende checklist na; moet je zoon op
één van de vragen ‘ja’ antwoorden, meld hem dan af.

•

Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur? hoesten,
verkoudsheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies

•
•
•

Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?
Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)?
Ben je in quarantaine omdat je:

o

een huisgenoot/gezinslid of nauw contact bent van iemand bij wie het coronavirus is
vastgesteld?

o

bent (terug)gekomen uit een COVID-19- risicogebied (‘oranje land’)?

o

bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?

Regels rondom de opkomst
•
•

•
•
•

•
•

Wij houden extra rekening met hygiëne door regelmatig handen
wassen/ontsmetten.
Kom je jouw zoon brengen/halen bij de blokhut? Kom dan zelf niet naar de
blokhut, maar wacht boven of bij de parkeerplaats in de auto. Zo vermijden we
drukte bij de blokhut.
Alle jeugdleden onder de 18 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
Iedereen ouder dan 18 jaar houdt wel 1,5 meter afstand.
De leiding houdt wel 1,5 meter afstand tot de Verkenners en Rowans.
Onze opkomsten zijn zoveel mogelijk buiten. Zorg dus altijd voor kleding die
past bij het weer. Als we toch naar binnen gaan, zorgen we uiteraard voor
goede ventilatie.
Er zullen de komende tijd geen opkomsten worden georganiseerd met ouders of
externen.
Voor scouting geldt geen quarantaineplicht zoals op scholen. Dit betekent dat na
een besmetting binnen de groep de opkomsten daarna door mogen gaan (tenzij
de GGD anders beslist).

Nog steeds leiding gezocht: Help mee!
Intussen zijn we nog steeds dringend op zoek naar leiding. Met
name bij de Rowans (15 t/m 18 jaar) en Welpen (7 t/m 11 jaar)
is het echt nodig dat we versterking vinden. Voor de Verkenners (11 t/m
15 jaar) is versterking natuurlijk ook welkom.
Help ons mee met zoeken. Je hebt geen scoutingervaring nodig, want
met enthousiasme kom je een heel eind! Je kunt onze poster en speciale
pagina op de website gebruiken om iemand meer te vertellen. Als
iemand enthousiast is, kun je ze altijd naar ons doorverwijzen of ze kunnen even rustig
op onze site kijken en via daar het contactformulier invullen. Bedankt!
*Link naar de poster: https://lincolngroep.nl/lincoln-nieuws/poster-leiding-gezocht/
*Link naar de speciale pagina op de website: http://www.lincolngroep.nl/leiding

Overzicht opkomsten juli 2021
Zaterdag 3 juli

Opkomst van 14:00 tot 17:00 uur (verzamelen
13:45 uur)

Zaterdag 10 juli

Opkomst van 14:00 tot 17:00 uur (verzamelen
13:45 uur)

Zaterdag 17 juli

Laatste opkomst: Zeepbaan! Neem zwemspullen en
een setje droge kleding mee.

Zaterdag 24 juli t/m 1 augustus
2021

Jubileumkamp (zomerkamp) met Verkenners en
Rowans. Informatie en updates worden via aparte
mails verstuurd aan iedereen die meegaat.

Data in de verdere toekomst – handig voor in de agenda
Meer info volgt nog over deze activiteiten
Zaterdag 4 september

Eerste opkomst van het nieuwe seizoen. Meer
informatie volgt.

