Dag ouders en leden
Wij gaan deze zomer op kamp!
Ondanks dat positieve nieuws zal het kamp er dit jaar wel anders uitzien dan we gewoon zijn.

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN

Zieke leden en leiding blijven thuis
Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, verstopte neus, koorts, diarree,
keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis.
Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen: (zie bijlage of via chiroringo.be) Behoort
je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en een attest van
een dokter nodig om mee op kamp te mogen. We rekenen op u, als ouder, om dat in orde te
We rekenen op iedereen om hier op verantwoorde wijze mee om te gaan.

Wordt er iemand ziek op kamp?
Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daarvoor door
de jeugdsector en de overheid is opgesteld. Zieke leden moeten naar huis. We willen dus
vragen om tijdens het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen
halen.

Op kamp in contactbubbels
We delen onze Chirogroep op in ... bubbels van maximaal 50 deelnemers. Zo’n bubbel bestaat uit zowel
leden als leiding. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en gegeten worden. Tussen de
verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact. We eten, slapen en wassen ons op aparte
momenten en reinigen contactoppervlakken tussendoor. We voorzien voldoende afstand en als het niet
anders kan, dragen we mondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. We maken
dus een soort minikampjes in ons kamp.
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Het kamp zal doorgaan van 22 juli tot en met 30 juli.
De ouders brengen de kinderen naar de kampplaats op 22 juli met de valiezen. De uren worden per
bubbel bepaald en zal verlopen zoals Kiss & ride. Behoren broers en/of zussen tot een verschillende
bubbel zorgen wij er uiteraard voor dat het gezin op één tijdstip kan aankomen. De leiding van de
bubbels zal de kinderen dan opvangen.
Op 30 juli worden de kinderen opgehaald door de ouders, terug per bubbel, de tijdstippen worden
nog doorgegeven. Ook hier wordt rekening gehouden met broers/zussen die tot een verschillende
bubbel behoren.
Inschrijven kan tot 16 juni via chiroringo@gmail.com of 0498-02 33 06.
OPGELET: ouders die ons al iets hebben laten weten zijn automatisch ingeschreven, tenzij ze hun
keuze willen veranderen, dit kunnen ze via mail of SMS aan ons laten weten.
Dit jaar zal het uitzonderlijk door de COVID-19 maatregelen niet mogelijk zijn om een half kamp mee
te komen, iedereen zal 9 dagen mee op kamp gaan.

Bij vragen of bezorgdheden kan je altijd contact opnemen met de leiding van je kind of met de
hoofdleiding (info op chiroringo.be). Verdere info zal nog meegedeeld worden via onze site en Facebook
pagina van zodra we weten met hoeveel we gaan zijn en hoeveel bubbels we moeten maken.
Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen.
We maken er een geweldig kamp van!
Hopelijk tot dan.

De leiding van Chiro Ringo Huizingen
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PS: Het adres van de kampplaats: Schaapstraat 2A, 2580 Putte

