Seniors

16 jaar
Takleider
Josse Tetaert – Steenarend
0474/76.72.38
seniors@vrijbuiters.be

Programma’s september – oktober
05/09
-06/09

Welkomstweekend! We wensen de oude seniors succes in hun avontuur als
leiding en we verwelkomen de nieuwe seniors!

14u30 – …
…- 12u

12/09

Mooi, weer weekend. Nee joh, het is Startdag!

14u30 – 17u30

19/09

De doop-roulette! Breng vuile kleren mee

14u30 – 17u30

26/09

Camping-games Toutauwzund Twentiiieeeeee!

14u30 – 17u30

03/10

Voorbereiding op midweek + sporten en spelen

14u30 – 17u30

04/10
-10/10

Midweek van de seniors! Juuuuujjjjj

14u30 – 17u30

17/10

بيروت بناء في نساعد نحن
الفلورسنت وخوذة سترة أحضر

14u30 – 17u30

24/10

Financiële actie!

31/10

Halloween met bietentocht, we gaan mooie dingen maken

10u – 17u30
19u30 – 22u30

Corona maatregelen
Het coronavirus is jammer genoeg nog niet verdwenen en dus zijn er heel wat zaken die we zullen
moeten aanpassen dit jaar, hetzij zelf niet kunnen doen of pas later in het jaar. Dit zal ook wel duidelijk
te zien zijn in de programma’s. We zijn nog niet zeker als we het begin van het scoutsjaar mogen starten
met activiteiten, jullie worden zeker op de hoogte gebracht hiervan. We wachten telkens op extra
nieuws van de regering en FOS Nationaal. Als de activiteiten toch doorgaan, kan je de programma’s
hierboven gewoon volgen.
Toch zijn er ook enkele regels die we houden of toevoegen door de omstandigheden, we sommen ze
even voor u op:






Als je naar de scouts komt, doe dit best alleen (als je geen broer/ zus hebt in dezelfde groep).
Kom altijd met je fiets naar de scouts, je fiets is altijd handig om je te kunnen verplaatsen.
Neem zeker een mondmasker mee. Mochten we nu met externen in contact komen dan is het
verplicht om een mondmasker aan te hebben, het is voor onze eigen veiligheid en gezondheid.
Gedurende de activiteiten bewaren we de social distancing (1,5 meter van elkaar). Alle
activiteiten en spelletjes die we zullen spelen worden ook aangepast aan de regels om het veilig
te houden
Voel je je niet zo goed en ben je wat ziekjes, blijf dan beter thuis. We gaan er niet van uit dat je
dan corona hebt maar het is ook niet slim om dan actief spelletjes te spelen en anderen te
besmetten.

Midweek
Momenteel hebben we een midweek gepland van zondag 3 oktober tem zaterdag 10 oktober maar we
weten nog niet 100% zeker als dit mag, dus kunnen we dit nog niet bevestigen. Mocht het niet
doorgaan, dan zullen we jullie op de hoogte houden en is er gewoon activiteit op zaterdag 10 oktober
van 14u30 – 17u30. We wachten nog op verdere info. Als jullie bijvoorbeeld ook niet naar school mogen
om les te volgen maar enkel online lessen moeten volgen dan is dit ook niet mogelijk in de scouts
aangezien we geen WIFI hebben. Midweek kan gerust nog later op het jaar eens gedaan worden maar
voorlopig wachten we nog af op bijkomende informatie van de regering en FOS nationaal.

