OOK DIT JAAR GAAN WE OP SCHIERKAMP! DOOR HET CORONAVIRUS HEBBEN WE SPELREGELS OM HET
VOOR IEDEREEN VEILIG TE HOUDEN. WE MOETEN ONS DUS AAN DEZE SPELREGELS HOUDEN! ZORG
DAT JE ZE GOED KENT EN JE BENT KLAAR VOOR SCHIERKAMP! VOOR ALLE AFSPRAKEN KUN JE KIJKEN
OP WWW.WEGAANOPZOMERKAMP.NL

IEDEREEN MAG MEE OP SCHIERKAMP TENZIJ:
Je ziek bent, of de laatste 2 weken
ziek bent geweest. Je moet voldoen
aan de gezondheidscheck van het
RIVM

Je in een risicogroep zit. Geven je ouders
toch toestemming (na evt. overleg met
de huisarts) dan mag je wel mee.

SCHIERKAMPERS ZIJN EEN VASTE GROEP: “KAMPBUBBEL”
Schierkampers in de Kampbubbel
onder 18 jaar hoeven geen onderlinge afstand te houden. Boven 18 jaar
houden we afstand tijdens eten, slapen, rusten en bij geen spel of uitje.

We gaan hele duidelijke en goede afspraken maken over vervoer en vertrek–
en aankomst bij het dorpshuis

Schierkampers in de Kampbubbel
houden afstand tot andere mensen
die geen Schierkampers zijn.

Deelnemers en begeleiders gaan dit jaar
alleen op Schierkamp en niet ook nog op
een ander zomerkamp.

WE NEMEN EXTRA MAATREGELEN TIJDENS SCHIERKAMP
Voordat we op Schierkamp gaan
checken we je gezondheid en kijken
we of je alle spelregels goed begrijpt.

We ontsmetten regelmatig de handen,
hoesten en niezen in de elleboog, gebruiken papieren doekjes en geven geen hand.

We zorgen voor voldoende slaap en
extra rustmomenten. De laatste
nacht opblijven gaat dus niet door.

We zijn zoveel mogelijk buiten en zorgen
voor goede ventilatie in de slaapkamers
en andere kamers van de boerderij.

Word je ziek tijdens Schierkamp?
We zorgen dat je direct naar huis
gaat en begeleiden dit zorgvuldig.

Houd 1,5 meter afstand tot de begeleiders, ook begeleiders doen dit bij elkaar.
Bij EHBO of andere hulp gebruikt begeleiding mondkapjes.

Neem in je handbagage ook een mondkapje mee, deze is nodig tijdens de overtocht met de boot.
Officieel geldt dit voor personen van 13 jaar en ouder, maar als Schierkampers trekken we 1 lijn en draagt iedereen een mondkapje als dat nodig blijkt.

BRENGEN EN OPHALEN KINDEREN, VERVOER LAUWERSOOG:
Voor het brengen op zaterdag 14 augustus en het ophalen op woensdag 18 augustus bij het Dorpshuis
“Bij Jacobus, Borgweg 9 in Zeerijp, heeft de gemeente Loppersum richtlijnen opgesteld. Onderstaande
afspraken gelden voor ouders die hun kind(eren) komen brengen en halen, maar ook voor de ouders
die de kinderen gaan brengen en ophalen voor de bootovertocht.

Zaterdag 14 augustus vertrek om 10:45 uur naar Lauwersoog:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanaf 10 uur kunnen de kinderen gebracht worden op de parkeerplaats bij Dorpshuis “Bij Jacobus” Zeerijp
Ouders die het vervoer naar Lauwersoog verzorgen parkeren de auto’s op de parkeerplaatsen voor het Dorpshuis
en blijven bij de eigen auto staan
Ouders en eventuele andere gezinsleden die meekomen blijven bij de eigen auto, of gaan langs de Borgweg staan
en komen dus niet op de parkeerplaats voor het Dorpshuis
Ouders welke met de auto de kinderen naar Lauwersoog gaan brengen, blijven ook bij de eigen auto waar een aangewezen begeleider langs zal komen voor de gezondheidscheck
Deelnemende kinderen zetten hun bagage op anderhalve meter afstand achter de aanhanger, de handbagage voor
de reis houden ze bij zich.
Kinderen houden anderhalve meter afstand van de begeleiders en van andere ouders en volwassenen
Begeleiders van Schierkamp zorgen voor het inladen van de bagage in de aanhanger
Ieder kind dat meegaat meldt zich bij de aangewezen begeleider voor de gezondheidscheck en controle van de geldende spelregels tijdens Schierkamp (zie pagina 1)
Na de controle gaat het kind naar binnen in het Dorpshuis en neemt plaats op een stoel. Hierbij hoeven de kinderen
geen onderlinge afstand te houden. Voor het naar binnen gaan ontsmet het kind de handen met de handenspray
die bij de ingang klaarstaat
Om 10:30 uur zal een begeleider de kinderen even kort instructies geven over het verloop van de reis en de zaken
waarop goed gelet moet worden.
Rond 10:40 uur gaan de kinderen naar de auto’s die beschikbaar zijn voor het vervoer naar Lauwersoog. De indeling
per auto kan door de kinderen zelf gekozen worden, er is geen vaste indeling gemaakt
Om 10:45 uur vetrekken we richting Lauwersoog, waar we na aankomst verzamelen voor het gebouw van de rederij
Voordat we door de poort naar de boot gaan doet iedereen een mondkapje voor en houden we ons aan de gegeven
instructies door de medewerkers van de rederij
Afhankelijk van de mogelijkheden gaan we op de boot als groep (Kampbubbel) bij elkaar zitten, het liefst op het
bovendek buiten. We houden (zoveel mogelijk) anderhalve meter afstand tot de andere passagiers en blijven tijdens de overtocht bij elkaar

Woensdag 18 augustus aankomst ca. 15:30 uur Dorpshuis:
•

•
•
•
•

Ouders die kinderen komen ophalen parkeren auto’s langs de Borgweg of elders, maar niet op de parkeerplaats
voor het Dorpshuis. Ook blijven de ouders zelf op de Borgweg en komen niet op de parkeerplaats voor het Dorpshuis
Bij aankomst bij het Dorpshuis parkeren de rijdende ouders op de parkeerplaats voor het Dorpshuis
De aanhanger met bagage wordt uitgeladen door begeleiders van Schierkamp. Bagage wordt anderhalve meter
achter de aanhanger neergezet.
Alle Schierkampers (kinderen en begeleiders) verzamelen zich nog even kort in het Dorpshuis om af te sluiten en
afspraken te maken over de 14 dagen na Schierkamp. Dit i.v.m. het eventuele besmettingsrisico en de incubatietijd
Kinderen pakken zelf hun bagage achter de aanhanger en brengen dit naar de auto’s waarmee ze naar huis gaan

WE GAAN ER VANUIT DAT IEDEREEN ZICH AAN BOVENSTAANDE AFSPRAKEN HOUDT, VOOR DE VEILIGHEID VAN IEDEREEN!

