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Programma’s juni 

13/06 
Ti ti ti ti tiririririr, ti ti ti ti tiririririr. Een tocht dooooooorrrrrrr het………………! 
Een tocht overdag, tiriririririririri. De activiteiten beginnen opnieuw. Bekijk de 
volgende pagina omtrent de genomen maatregelen en hou je hieraan! 

14u – 17u 

   

20/06 
Vooraleer we op zomerkamp gaan willen we eens jullie technieken testen, 
leren en bijschaven. Zodat er op zomerkamp geen ongelukken gebeuren. 
TechniekenQUIZ! 

18u30 – 21u 

   

27/06 
We gaan keer genieten van’t zèètje. Neem spullen mee om naar de zee te 
gaan en vergeet je fiets niet! Afspraak aan de scouts. 

9u30 – 17u30 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Enkele regels voor de activiteit: 

Deze regels zijn door FOS opgesteld, wij dienen ons hieraan te houden en staan er ook volledig achter. 

Die regels zorgen ervoor dat uw zoon/dochter opnieuw kan deelnemen aan de activiteiten, maar op een 

veilige manier. Via onderstaande link kan je alle regels terugvinden van FOS zelf. 

https://fosopenscouting.be/nl/nieuws/opnieuw-actie?fbclid=IwAR3UmHuTBf-_4SFG-

sqEIOKLZdkCPvisJgK_Bl0xJ2QUUtMy_5iabJeied0  

Bekijk zeker bovenstaande link eens. Mocht je nog vragen hebben, kan je bij ons terecht! 

Wij zullen materiaal voorzien zodat de gasten hun handen grondig kunnen wassen en dat we voldoen 

aan alle voorwaarden. 

We sommen hieronder enkele regels op die we met onze groep hebben opgesteld: 

❖ Neem naar elke activiteit een mondmasker mee 

❖ Als je komt naar de scouts, doe dit dan niet in een groep, kom alleen! (Tenzij je broer of zus in 

dezelfde tak zit, dan kan je natuurlijk wel samenkomen) 

❖ Social distancing is nog steeds van kracht gedurende onze activiteiten, want we zijn allemaal 

ouder dan 12 jaar (hopen we      )! 

❖ Mocht de groep groter zijn dan 20 personen (leiding inclusief), dan wordt die opgesplitst. We 

zullen steeds met genoeg leiding zijn om het te doen lukken. 

❖ Wees verstandig! Als we merken dat verkenners/gidsen zich niet aan de regels en maatregelen 

kunnen houden, dan zullen we hen jammer genoeg naar huis moeten sturen. We willen 

veiligheid garanderen voor elke verkenner/gids. Mochten we er nu onze voeten aan vegen, dan 

zullen we misschien zelfs geen zomerkamp hebben.  

❖ Neem gerust eens de regels door van FOS met uw zoon/dochter zodat zij ook goed op de hoogte 

zijn. Vooraleer de activiteit begint zullen we dit ook nog eens doen. 

Alvast bedankt voor alle steun die we hebben gekregen gedurende het hele jaar en ook in de periode 

van de lockdown. We proberen er iets van te maken in deze periode en hopen dat jullie 

verkenners/gidsen zich weer kunnen amuseren, mits enkele aanpassingen. 

 

Met scoutsvriendelijke groeten van de verkennerleiding. 
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