Beste ouders/verzorgers,

Hengelo, 02-05-2020

Zoals jullie waarschijnlijk gehoord hebben mogen sportverenigingen weer activiteiten organiseren voor
leden t/m 18 jaar. Vanuit de gemeente is besloten dat ook scoutinggroepen hieronder vallen.
Hier zijn wij erg blij mee!
Er gelden wel strikte voorwaarden waaronder we groep mogen draaien. Daarom hebben we besloten dat
elke speltak 1x per twee weken groep gaat draaien en dat er maximaal één speltak tegelijk op het terrein is.
Het kan daarom zo zijn dat uw dochter/zoon niet op de normale dag en/of tijd groep zal draaien.
Ook mag er alleen buiten opkomst gedraaid worden, bij slecht weer zal de opkomst dan ook niet doorgaan.
De leiding zal dat dan communiceren.
Bijgevoegd is ons coronaprotocol, dat goedgekeurd is door de gemeente. Houd je hieraan.
Bij de poort zullen onze regels ook hangen.
Enkele belangrijke regels:
- Breng (indien nodig) als ouder/verzorgen je kind alleen weg.
- Zet je kind af bij de poort en ga zelf het terrein niet op. Doe dit maximaal 10 minuten van tevoren en ga
direct weer weg.
- Kom maximaal 5 minuten voor eind van de opkomst naar scouting en blijf buiten de poort wachten.
Houdt 1,5 meter afstand tot andere ouders/verzorgers en leden.
- Kinderen t/m 12 jaar mogen met elkaar spelen.
- Kinderen vanaf 13 jaar moeten 1,5 meter afstand houden. De leiding moet dit vanzelfsprekend ook.
- Bij het organiseren van de programma’s zal hier rekening mee gehouden worden.
- Laat het kind niet naar scouting komen als deze of iemand in het huishouden corona verschijnselen
vertoond en/of het kind de laatste 14 dagen in contact is geweest met iemand die corona heeft.
- Laat de leiding en/of de coronacoördinator direct weten als er bij een kind in de tijd tussen twee
opkomsten corona verschijnselen optreden.
Vanuit de groep is een coronacoördinator aangesteld. Deze persoon is het contactpersoon voor de
gemeente, leiding en leden.
Dit is Niek Laverman (secretaris@cunmar.nl, 06-20868552).
Het is nog onduidelijk of de zomerkampen door zullen gaan. Vooralsnog gaan we wel door met het
organiseren hiervan. Mocht hier meer over bekend zijn, dan horen jullie dit.
Jullie ontvangen van de leiding in de mail op welk moment jullie zoon/dochter opkomst draait.
We hopen dat we voor jullie zoon/dochter nog een aantal fantastische opkomsten kunnen organiseren!
Groeten,
Het bestuur
Jeanine Lusthusz, Marieke Veldboer, Loes Kosterink, Leon Rohaan, Koen Klieverik, Niek Laverman
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