Extra Corona update 14/10/2020
Beste ouders en Welpen,
Nadat de regering dinsdagavond de nieuwe coronamaatregelen bekend maakte, heeft
Scouting Nederland bekeken wat de consequenties zijn voor ons als scouting. In deze
extra nieuwsbrief informeren wij jullie hier graag over.
Om met het goede nieuws te beginnen: wij mogen gewoon doorgaan met onze
opkomsten!

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 (welpen@lincolngroep.nl)!


Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende
(milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?



Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of
benauwdheidsklachten?



Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit
in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?



Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?



Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Rondom de opkomst
✓

✓
✓
✓

✓

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 hoeft geen 1,5 meter te houden tot de Welpen, maar houdt wel
afstand tot de Verkenners en Rowans.
Onze opkomsten zijn zoveel mogelijk buiten. Zorg dus altijd voor kleding die
past bij het weer en voor (stevige) schoenen. Als we toch naar binnen gaan,
zorgen we uiteraard voor goede ventilatie.
Er is tijdens de opkomsten altijd iemand van het bestuur of de leiding belast met
het toezicht op de naleving van deze regels.

Aanpassingen op het opkomstrooster
Helaas moeten we wel een aantal aanpassingen doen.
1. Alle Regio-activiteiten zijn voorlopig opgeschort, zodat de Spooktocht van
vrijdagavond 30 oktober niet doorgaat. In plaats daarvan hebben op zaterdag 31
oktober een gewone (maar natuurlijk wel griezelig leuke) opkomst.
2. De Landelijke Natuurwerkdag op 7 november gaat ook niet door. We denken
hard na over een eigen invulling op en rondom de blokhut, dus de opkomsttijd
(9.30-13.00) blijft hetzelfde.
3. Op dit moment zijn alle kampen/overnachtingen niet toegestaan. Om toch een
soort ‘weekendkampervaring’ te kunnen bieden, gaan we 14 en 15 november
twee opkomsten doen, waarbij de welpen thuis gaan slapen. (Voor de ervaren
Welpen: op dezelfde manier als het laatste ‘zomerkamp’ dus). Hierover geven
we later meer informatie.

Tot slot
Zoals voor iedereen geldt ook voor ons als vrijwilligers dat het onzekere tijden zijn. Het
kan daarom gebeuren dat we de komende tijd nog verdere aanpassingen moeten doen.
Het kan ook voorkomen dat wij als klein leidingteam zelf niet door de
gezondheidscheck komen en op een laat moment een opkomst moeten afzeggen. Wij
vragen hiervoor jullie begrip.

Overzicht komende opkomsten en belangrijke data
Oktober 2020
17 oktober
24 oktober
!!!GEWIJZIGD!!! 31 oktober
!!!GEWIJZIGD!!! 7 november in de ochtend

Gewone opkomst
Geen opkomst ivm vakantie
Gewone opkomst
Natuurwerkdag van 9:30 tot 13:00
uur op Blokhut. Meer info volgt.

Data in de verdere toekomst – handig voor in de agenda
Meer info volgt nog over deze activiteiten
-ONDER VOORBEHOUD- Vrijdagavond
Kaarsen inpakken bij de blokhut.
20 november 19:30 uur
Meer info volgt.
NB: Niet voor Welpen, wel voor
Welpenouders
!!!GEWIJZIGD!!! Zaterdag 14 en zondag 15
‘Weekendkamp’ Welpen zonder
november
overnachting. Meer informatie volgt
nog.

