
 
Beste Welp, Scout, Explorer en ouders/verzorgers, 
 
Vanaf zaterdag 2 mei gaan we weer beginnen! We zijn blij dat we binnenkort jullie weer 
kunnen zien en samen het spel kunnen spelen. Om dit op een veilige manier te kunnen 
doen hebben we, Scouting Klundert en Scouting Nederland een aantal regels opgesteld. 
Alle kinderen worden buiten door de leiding opgevangen aan het poortje.  
 
De Welpen draaien van 10:00 tot 12:00 uur en worden afgezet/opgehaald op deze tijd. 
Het is niet de bedoeling dat ouders blijven plakken, graag zien we kiss & ride op de 
Niervaartweg. We proberen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden naar de leiding.  
 
De Scouts draaien van 12:30 tot 14:30 uur. Het verzoek is om zoveel mogelijk alleen 
naar Scouting te komen, dus zonder ouders/verzorgers. We houden tijdens de opkomst 
1,5 meter onderlinge afstand aan. Met het programma is hier rekening mee gehouden 
 
De Explorers draaien van 15:00 tot 17:00 uur. Het verzoek is om alleen te komen. Ook 
hier geldt we houden een onderlinge afstand aan van 1,5 meter. 
 
Er is alle begrip voor ouders die besluiten om hun kind nog wat langer thuis te houden, 
wel het verzoek om dit door te geven aan de leiding zodat we weten hoeveel kinderen er 
op iedere zaterdag komen. Omdat het programma buiten plaatsvindt kan het zijn dat 
met voorspellingen van slecht weer het programma wordt afgelast. Houdt app, facebook 
of onze website scoutingklundert.nl in de gaten. Voor alle speltakken geldt, heb je 
klachten blijf thuis! Er wordt tijdens opkomsten niet gestoeid!  
 
Vooralsnog hopen we dat het groepsweekend en ons zomerkamp door kunnen gaan.  
We blijven als Scouting Klundert nauwgezet de richtlijnen van het RIVM en Scouting 
Nederland volgen. Voor meer info kun je terecht op de website van Scouting Nederland. 
 
Mochten er nog vragen zijn neem dan contact op met: 
 
Welpen: Annick van der Zande 06-30969474 
Scouts: Wouter van der Zande 06-12787223 
Explorers: Mike Zoutendijk 06-34893985 

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/5752-corona-en-scouting-vanaf-29-april/file
http://www.scoutingklundert.nl/
https://www.scouting.nl/nieuws/1856-vragen-en-antwoorden-over-scouting-en-het-coronavirus-covid-19#kan-de-wekelijkse-opkomst-doorgaan-vanaf-29-april

