Beste ouders,
Tijdens deze gekke tijden zijn wij blij dat ons KSA-jaar gewoon van start kan gaan. Toch
zullen we op enkele dingen moeten letten zodat onze vergaderingen zo goed en veilig
mogelijk kunnen verlopen. Daarom houden wij ons strikt aan onderstaande regels:
•

Onze vergaderingen zullen doorgaan in bubbels van maximum 50 leden. De bubbels
worden gevormd per tak en er wordt dan ook alles aan gedaan om deze bubbels zo
goed mogelijk gescheiden te houden. Daarom spreken we per tak op een andere
locatie af, slechts enkele meters van ons eigen lokaal verwijderd.
o Kwakjes: Aan het lokaal (Parklaan 161, naast Hangar 27)
o Guppies: De petanquebaan gelegen aan de fort ingang (ook parklaan 161)
o Jippers: De speeltuin in het fort
o Jim & Sim: Het veldje van de scouts dat naast ons gelegen is (Scouts 85ste)
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We weten dat het afscheid aan het begin van de vergaderingen moeilijk kan zijn,
zeker voor de jongste leden. Toch vragen wij jullie om zo snel mogelijk te vertrekken.
Zo vermijden we een bijeenkomst van te veel mensen.
Ouders worden verplicht om een mondmasker te dragen bij het afzetten en ophalen
van hun dochter.
Verder vragen wij u om uw dochter thuis te houden bij ziekte of ziektesymptomen.
Vanaf dat uw dochter 3 dagen voor de vergadering symptomen vertoont, is het niet
toegestaan om naar de vergaderingen te komen. Onder deze symptomen vallen
hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen, …
Kinderen uit een risicogroep mogen deelnemen aan onze activiteiten mits
toestemming van de ouders of voogd (bij chronische ziektes onder controle door
medicatie) of mits toestemming van de huisdokter.
Leden uit Jim en Sim zullen niet overal verplicht worden om een mondmasker te
dragen maar ze moeten dit wel steeds bij zich hebben.
Alle leden zullen ook verplicht worden om voor en na de vergadering hun handen te
wassen of te ontsmetten.
Als leiding zullen wij er voor zorgen dat onze toiletten voor en na elk toiletbezoek per
bubbel ontsmet zullen worden.

