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Beste ouders/ verzorgers,  
 
Middels deze brief informeren wij u over de aangepaste opkomsten vanaf 16 mei 2020 tot aan de 
zomer vakantie.  
 
N.a.v. de persconferentie van 21 april jl. hebben wij als bestuur in goed overleg met de leiding 
besloten dat we weer gaan beginnen met de opkomsten, wel in aangepaste vorm om ons zo te 
houden aan de regels van de overheid en de richtlijnen vanuit het RIVM. We volgen hiermee ook het 
advies van Scouting Nederland om weer opkomsten te gaan organiseren. Wellicht ten overvloeden, 
wij vragen u uw kind af te melden bij de speltakleiding indien deze verkoudheidsklachten en/of 
koorts heeft of als één van de gezinsleden verkoudheidsklachten en/of koorts heeft.  
 
Wat gaan we doen?:  
- Om de week is er voor de kinderen opkomst. Wij kiezen voor deze spreiding uit veiligheid m.b.t. de 
beschikbare buitenruimte.  
- Opkomsten vinden plaats in het Noorder sportpark, in de buitenlucht.  
- Indien de weersomstandigheden het niet toelaten zal de opkomst komen te vervallen.  
- Wij vragen u uw kind(eren) alleen te brengen, af te zetten en direct te vertrekken. De leiding zal u    
  kind op gepaste afstand verwelkomen.  
- Kinderen boven de 12 jaar vragen wij zoveel mogelijk individueel op de fiets te komen.  
- Om te zorgen voor herkenbaarheid in het park, benadrukken we dat uniform verplicht is.  
 
Welpen  
- Welpen hebben opkomst in de even weken: 16 mei, 30 mei, 13 juni en 27 juni.  
- Wij verzoeken u, uw kind af te zetten op de parkeerplaats naast Zwembad de Planeet.  
- Opkomsten duren 1,5 uur van 14.00 tot 15.30 uur.  
 
Verkenners  
- Verkenners hebben opkomst in de oneven weken: 23 mei, 6 juni en 20 juni.  
- Indien uw kind niet alleen op de fiets kan komen dan verzoeken wij u, uw kind af te zetten op de  
  parkeerplaats naast Zwembad de Planeet.  
- Opkomsten duren 1,5 uur van 13.00 tot 14.30 uur.  
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Panters  
- Panters hebben opkomst in de oneven weken: 23 mei, 6 juni en 20 juni.  
- Wij verzoeken u, uw kind af te zetten op het schoolplein van basisschool de Trapeze.  
- Opkomsten duren 1,5 uur van 9.30 tot 11.00 uur.  
 
Rowans  
- Rowans zullen geen fysieke opkomst hebben de aankomende tijd maar middels online opkomsten 
contact met elkaar hebben. Dit i.v.m. de leeftijd.  
 
Afstand houden tijdens de opkomsten  
We hebben een maatregelen genomen om het direct contact zoveel mogelijk te vermijden:  
- Kinderen tot 12 jaar mogen met elkaar samen spelen en hoeven de 1,5 meter afstand niet in acht  
  te nemen.  
- Kinderen ouder dan 12 jaar zullen hun activiteit op 1,5 meter afstand van elkaar houden.  
- In alle gevallen zal de speltakleiding de 1,5 meter afstand van elkaar en van de kinderen behouden.  
- De opkomsten zullen niet geopend of gesloten worden middels de regulieren procedure.  
- Tijdens de opkomsten zullen er geen consumpties gedeeld worden en is er alleen in uiterste nood  
  een toilet beschikbaar.  
 
De speltakleiding zal met in achtneming van bovenstaande spelregels een leuke opkomst 
samenstellen. 
  
Wij kijken er erg naar uit om u kind weer te mogen verwelkomen tijdens de aankomende 
opkomsten. Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen met de leiding of met 
het groepsbestuur.  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Claudia Meijer  
Secretaris, Namens het bestuur van Scouting Menno Simonsz 
 


