Chirokamp 2020
Beste ouders,
Vrijdag kwam het nieuws dat we groen licht kregen om op kamp te mogen!
Voorlopig blijft de huidige data 31 juli tem 10 augustus behouden.
Voor pinkels en dabbers 5 – 10 augustus.
De overheid heeft beslist om onze groep op te delen in bubbels van 50 personen.
Omdat wij een grote Chiro vormen, vraagt dit echter veel organisatie.
Hiervoor willen wij zo snel mogelijk weten wie mee op kamp zal gaan.
Iedereen moet laten weten of hij/zij meegaat of niet!
Dit kan door het formulier in te vullen op onze website www.chiroherenthout.be.
U heeft tijd tot donderdag 28 mei.
Indien het online niet lukt, kan dit via sms.
Voor de jongens naar Jens: 0479/08 04 39
Voor de meisjes naar Paulien: 0471/19 47 50

 Vragen
We begrijpen dat u nog met veel vragen zit.
We hebben een duidelijk draaiboek opgesteld volgens de huidige maatregelen. Het
draaiboek werd gebaseerd op de richtlijnen die vrijdag werden gegeven vanuit de overheid.
Dit draaiboek vindt u ook terug op de website, alsook op onze facebookpagina Chiro
Herenthout. Bij veranderingen worden jullie zeker op de hoogte gesteld.
 Risicogroepen
Behoort uw kind tot een risicogroep? Dan mag die ook meegaan op kamp mits
✓ Schriftelijke toestemming van ouders/voogd
✓ Doktersattest waarbij de arts deelname toelaat
✓ De leiding hiervan op de hoogte brengt
Deze attesten kunnen later nog worden binnengebracht.
 Verschillend jeugdaanbod (andere zomerkampen, speelplein …)
Er wordt geadviseerd om geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te plannen in dezelfde
week (27-31 juli) van het chirokamp. Wij vragen om hier zeker rekening mee te houden.

Wij hopen er een zo goed mogelijk kamp van te maken.
De leiding heeft er alvast zin in!
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Wie mag meegaan?
Joepie, omdat we alles zo veilig mogelijk organiseren kan iedereen mee.

Risicogroepen en zieken
Onder voorwaarden:
- Behoort uw kind tot een risicogroep? Dan mag die ook meegaan op
kamp mits
✓ Schriftelijke toestemming van ouders/voogd
✓ Doktersattest waarbij de arts deelname toelaat
✓ De leiding hiervan op de hoogte brengt
- Wordt uw kind ziek of vertoont het ziektesymptomen vlak voor de start
van het kamp (minimaal 5 dagen terugtellen), dan mag uw kind helaas
niet deelnemen. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus,
koorts, diarree, moeilijk ademen.

Verschillend jeugdaanbod
Er wordt geadviseerd om geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te
plannen in dezelfde week (27-31 juli) van het chirokamp. Wij vragen om hier
zeker rekening mee te houden.

Aanwezigheidsregisters en medische fiches
De leiding houdt voor, tijdens en na het kamp gegevens van aanwezigen en
medische fiches bij.
De leiding stelt een contactlogboek op dat alle gevormde contacten tussen de
deelnemers onderling bijhoudt.
Blijkt iemand besmet te zijn met corona (tijdens of na het kamp), dan gebruikt
men deze documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden in
functie van een mogelijke besmetting.
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Hoe organiseren we de bubbels?
Contactbubbels
Het kamp wordt opgedeeld in verschillende contactbubbels.
Elke bubbel bestaat uit maximum 50 deelnemers (kinderen, leiding, veebee, kookies).
-

Binnen een bubbel is contact met elkaar mogelijk
Binnen een bubbel moet je geen afstand houden
Binnen een bubbel moet je geen mondmasker gebruiken

Wanneer we weten met hoeveel leden we op kamp zullen gaan, kunnen we starten met de
verdeling van de bubbels. Deze worden later ook meegedeeld met alle ouders.
-

Dabbers en pinkels
Dabbers en pinkels komen 5 dagen later aan op kamp. Zij mogen, indien mogelijk,
gewoon aansluiten bij een andere bubbel.

-

Broers en zussen
Broers en zussen moeten niet in dezelfde bubbel geplaatst worden.
We vragen om hier rekening mee te houden.
Gemeenschappelijke spullen mogen dus niet uitgewisseld worden tussen
verschillende contactbubbels!

Verschillende contactbubbels
Het chirokamp bestaat dus uit meerdere bubbels.
De verschillende bubbels zijn fysiek gescheiden. Ze vermijden onderling contact en houden
altijd minstens 1,5m afstand.

De veebee en kookouders-bubbel
De volwassenbegeleider zorgt er in eerste instantie voor dat alle maatregelen worden
nageleefd. Hierdoor is het praktisch onmogelijk om de veebee toe te kennen aan één
specifieke contactbubbel.
De veebee vormt op chirokamp een aparte bubbel samen met de kookouders.
Indien contact met een andere contactbubbel:
-

houdt hij/zij minstens 1,5m afstand
draagt hij/zij een mondmasker
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Wat gebeurt er binnen een contactbubbel?
Elke contactbubbel bestaat uit maximaal 50 deelnemers.
Alle activiteiten gebeuren binnen een contactbubbel.

Er wordt geen contact gevormd met andere bubbels.

Eten
Het eten gebeurt met iedereen in een grote refter.
De refter wordt opgedeeld in verschillende delen met voldoende afstand tussen elk deel.
Zo heeft elke contactbubbel een eigen deel van de refter. Binnen de contactbubbel mag
men gewoon naast elkaar aan tafel zitten.

Diensten
Diensten zoals patattenjas, wc&douche, terrein&waskommen… gebeurt per contactbubbel.

Opstaan en gaan slapen
Iedereen staat op hetzelfde moment op.
De wasbadden worden verdeeld onder de verschillende bubbels.
Elke contactbubbel heeft zijn eigen wasbadden.
Slapen doen we nog steeds per afdeling.
We zorgen voor voldoende verluchting in de kamers of tenten.

Materiaal
Materiaal wordt toegekend per bubbel. Elke contactbubbel speelt dus telkens met hetzelfde
materiaal.
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Hoe zit dat met hygiëne?
Persoonlijke hygiëne
Persoonlijke hygiëne is een must. Daar wordt streng op toegezien door de leiding.
-

-

Hoesten in de elleboog
Handen wassen verplicht
- Bij het opstaan
- Voor elke maaltijd
- Voor het vier-uurtje
- Na elk toiletbezoek
- Na een spel (indien nodig)
- Voor het slapen gaan
Niezen in een papieren zakdoek
Er worden voor elk kind per afdeling voldoende papieren zakdoekjes voorzien.

Sanitaire voorzieningen
Elke contactbubbel krijgt zijn eigen sanitaire voorzieningen.
- Eigen toiletten
- Eigen lavabo’s
- Douches
Elke dag wordt al het sanitair grondig gekuist en ontsmet.

Verluchting
We zorgen ervoor dat elke ruimte voldoende wordt verlucht.
Ramen worden wijd open gezet zodat de lucht kan ventileren.

Infrastructuur
Contactoppervlakken die gedeeld worden door verschillende bubbels, zoals de refter,
worden telkens gereinigd na elk gebruik. Deuren en ramen zullen blijven openstaan in de
mate van het mogelijke.
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Spel en activiteiten worden aangepast
Alle activiteiten vinden plaats in openlucht en op eigen terrein.

Per afdeling
Elke afdeling voorziet zelf programma. Alle spelletjes worden dus gespeeld per afdeling.
Intensief contact wordt hier sowieso telkens vermeden.

Gezamenlijke activiteiten
Sommige gezamenlijke activiteiten kunnen gewoon doorgaan.
Echter wordt iedereen tijdens deze activiteiten wel opgesplitst per contactbubbel.
Voorbeeld: Iedereen doet mee zangstonde. Iedereen zit verspreid over het veld, verdeeld per
contactbubbel. Tussen de contactbubbels is er voldoende afstand en wordt er geen contact
gevormd.

Uitstappen
Tweedaagse zit er jammer genoeg niet in.
Dagtochten worden aangepast aan de geldende maatregelen.

Op verplaatsing
Een verplaatsing naar het nabijgelegen bos of park is toegelaten.

Rust
Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus.
Naast de platte rust worden er ook andere rustmomenten ingepland tussen de activiteiten.
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De Ambrassade
Dit draaiboek werd gebaseerd op de huidige maatregelen gegeven vanuit de Ambrassade.
Het volledige overzicht aan jeugdwerkregels vindt u terug op www.ambrassade.be.

Chiro Nationaal
Voor de meest actuele informatie kunnen jullie ook steeds terecht op de website
www.chiro.be

Contact
 Hoofdleiding jongens
Jens Devleeschouwer
0479/08 04 39

 Volwassenbegeleider jongens
Jan Torfs
0497/54 52 77

 Hoofdleiding meisjes
Paulien Van Caeyzeele
0471/19 47 50

 Volwassenbegeleider meisjes
Kathleen Celis
0497/68 69 58
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