Hier zetten we even op een rijtje wat de opgelegde Corona-maatregelen zijn waar wij ons de
komende zomerkampen aan moeten houden en hoe we dit implementeren in onze werking:



Iedereen kan op kamp, behalve kinderen die 5 dagen voor de start van het kamp ziek waren.
Kinderen die tot een risicogroep behoren, vragen toestemming aan hun huisarts.



Kinderen, jongeren, monitoren vormen deze zomer bubbels van maximum 50 personen.
Binnen een bubbel is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen
mondmasker gebruiken. Met mensen uit andere bubbels en buiten de kamplocatie, houden
we anderhalve meter afstand.



Op elke kamplocatie zal elke bubbel een eigen binnenruimte, een eigen buitenruimte, eigen
materiaal, eigen sanitair en eigen monitoren hebben.



Er kunnen meerdere bubbels op één kamplocatie aanwezig zijn. Enkele dagen voor de start
van het kamp zal je van Sporty een mail ontvangen met daarin de bubbel (bubbel Olifant,
bubbel Krokodil, bubbel Flamingo, … ) waar je zoon en/of dochter in zal zitten.



Voor elke kamplocatie heeft Sporty een “circulatieplan” opgesteld. Je komt de kamplocatie
binnen, ontsmet je handen, je volgt de pijlen, je zet je kind af in het “vak” van zijn/haar bubbel
en je verlaat de kamplocatie via de aangeduide uitgang. Zo zal het ophalen en afhalen van de
kinderen steeds in één richting verlopen. Enkele dagen voor de start van het kamp/activiteit
zal je een mail ontvangen met de richtlijnen die gelden voor de kamplocatie van jouw zoon
en/of dochter.



Indien uw kind ziek wordt op kamp, volgen wij de noodprocedure van de Vlaamse Jeugddienst.
Belangrijk is dat u als ouder steeds bereikbaar bent en uw kind zo snel als mogelijk komt

ophalen bij mogelijke symptomen van COVID-19. Enkele dagen voor de start van het kamp
zal er gevraagd worden om een medische fiche in te vullen. Deze medische fiche neem je
ingevuld mee de eerste kampdag.


Ouders dragen verplicht een mondmasker als ze de kinderen afzetten, ophalen.



Monitoren en kampverantwoordelijken dragen een mondmasker van 8u tot 9u en van 16u tot
17u (of 18u).



Wat met de opvang voor en na het kamp/themadag? Sporty garandeert dat de kinderen
tussen 8.30u en 16.30u steeds in dezelfde bubbel zullen spelen, sporten, knutselen, … met
steeds dezelfde bubbelmonitor. Voor 8.30u en na 16.30u kunnen we niet meer garanderen
dat uw kinderen worden opgevangen door dezelfde bubbelmonitor. Ze zullen wel nog
opgevangen in hun eigen “bubbelvak/buitenruimte”. Voor kleuters die een halve dag blijven,
zal dezelfde bubbel gegarandeerd worden tot 12.30u. Tussen 12.30u en 13u kunnen we niet
meer garanderen dat uw kinderen worden opgevangen door dezelfde bubbelmonitor. Ze
zullen wel nog opgevangen in hun eigen “bubbelvak/buitenruimte”. Is je kleuter ingeschreven
voor de Kleuterfun in de namiddag? Later deze week sturen hieromtrent een communicatie.



Sporty zal dit jaar geen ballen en stripboeken voorzien tijdens de opvangmomenten. De
kinderen mogen wel zelf een leesboek, springtouw, … meenemen.



We vragen aan alle kinderen om een drinkbus mee te nemen. Deze kan gedurende de kampdag
bijgevuld worden met kraantjeswater. Vorige jaren waren er op elke kamplocatie bekers en
kannen om kraantjeswater te drinken aanwezig, dit zal dit jaar jammer genoeg niet het geval
zijn.



Vervoer met de bus, openbaar vervoer, fiets, … zal ook steeds met de eigen bubbel gebeuren.
Nemen we het openbaar vervoer? Dan zullen de kinderen +12 jaar verplicht een mondmasker
moeten dragen.



Dit jaar delen we spijtig genoeg geen aandenken uit op het einde van het kamp. Het budget
dat daardoor vrijkomt gebruiken we enerzijds om extra sport- en spelmaterialen aan te kopen
(nodig omdat materiaal niet zomaar mag worden doorgegeven van de ene bubbel naar de
andere) en anderzijds om hygiënische producten (handgels, desinfectiematerialen, extra
handzeep, …) aan te kopen.



Onze monitoren zullen bij de start van het kamp, voor en na elke pauze, voor en na elke
activiteit de kinderen ruim voldoende tijd geven om de handen te wassen.



Bij warm weer vragen we om voldoende zonnecrème mee te geven met uw kind en uw kind
thuis ’s ochtends reeds in te smeren. Onze monitoren zullen de kinderen voldoende tijd geven
om zich in te smeren tijdens de kampdag. Echter zal elk kind zichzelf moeten insmeren met
zijn/haar eigen zonnecrème.



Bij enkele kampen is er op het einde van de week een toonmoment. Je zal enkele dagen voor
de start van het kamp een mail ontvangen met daarin het bericht of er al dan niet een
toonmoment zal zijn en hoe dit organisatorisch zal verlopen. Hiervoor wachten we nog op
duidelijkere richtlijnen.



We proberen de activiteiten zoveel als mogelijk buiten te laten doorgaan. We hebben ook
extra aandacht voor de verluchting van de lokalen.
Onze monitoren, kampverantwoordelijken, coördinatoren gaan er alles aan doen om de
kinderen een onvergetelijke tijd te bezorgen in de meest veilige omstandigheden!



