Betreft: Nieuwjaar 2021

Rotterdam, 18 augustus 2020

Beste jeugdleden, ouders en belanghebbenden,
Namens de staf en het bestuur willen we onze leden en hun familie een fijn nieuw jaar wensen! Dat
2021 een jaar mag zijn dat we weer wat meer op stap kunnen met onze jeugdleden. Ook willen we
iedereen bedanken die ons heeft gesteund met de kerstbomen actie die zeer positief ontvangen is!
Zoals gebruikelijk willen we u middels een brief informeren over de ingang van het nieuwe jaar.
Gebruikelijk in december met een uitnodiging voor een nieuwjaarsopkomst, maar helaas heeft
corona roet in het eten gegooid. In deze brief worden een aantal belangrijke data op een rijtje gezet
zoals ze nu nog ingepland zijn, en de al bekende wijzigingen met betrekking tot corona.
Opkomsten.
De opkomsten gaan, hopelijk snel, gewoon door volgens de huidige opkomsttijden.
- Dolfijnen; zaterdag 10:00 tot 12:00
- Junioren; zaterdag 12:30 tot 16:00
- Tuig: zondag 13:00 tot 17:00 (inclusief avondeten tot 20:00)
Totdat we weer fysiek opkomsten mogen draaien zullen opkomsten voor de dolfijnen en junioren
online zijn. Zorg dus voor goeie internetverbinding en dat je op tijd klaar zit, houd jullie groepsapps
dus goed in de gaten.
Corona
Wanneer de normale opkomsten weer door gaan zullen we nog steeds rekening moeten houden met
corona. Zoals we dat voor de lockdown deden zullen we dat ook erna doen, en kleine opfrisser;
1. Als je ziek bent of symptomen hebt blijf je uiteraard thuis.
2. Als je ziek wordt of symptomen krijgt na de opkomst geef je dit aan bij de staf en stellen wij
op prijs als je je laat testen.
3. Als je positief getest bent geef je dit aan bij de leiding en moet iedereen zich laten testen. Tot
dat iedereen is getest gaan de opkomsten niet door.
4. Ook als je niet bij de opkomst bent geweest en je test positief, moeten andere jeugdleden
met wie je in contact bent geweest zich ook laten testen. Pas met een negatieven test mag je
weer komen en geef je dit ook aan bij de staf.
Het zal niet veel verschillen van hoe het gaat op school maar helaas moeten we dit nog even
volhouden. We stellen jullie begrip op prijs en kijken uit tot we jullie weer zien.
Kampen
Het doorgaan van veel kampen is voor nu nog allemaal onzeker. Zolang we geen groen licht krijgen
van Scouting Nederland blijven kampen uitgesloten. Het eerste kamp, voorjaarskamp, gaat
helaas niet meer door. De kans dat dit kan in februari is klein en we moeten op tijd keuzes
maken. Voor de voorjaarsvakantie zullen we, indien mogelijk, een alternatieve activiteit
bedenken en het kamp wordt verplaatst naar de meivakantie. Wij beseffen ons dat dit
een vervelende situatie is en een teleurstelling, maar we gaan er met zijn allen een
top jaar van maken.

Voorlopige data:
Voorjaarskamp
Kaagcup
Pinksterkamp
Zomerkamp
Zomerkamp

Dolfijnen, Junioren en Tuig
Tuig
Junioren
Dolfijnen
Junioren/Tuig

ma 3 t/m vr 7 mei 2021
do 13 t/m zo 16 mei 2021
vr 21 mei t/m ma 24 mei 2021
za 17 juli t/m za 24 juli 2021
za 17 juli t/m za 31 juli 2021

Wij hebben als stafteam super veel zin in een nieuw jaar, en hopen jullie ook, tot snel!!

Met vriendelijke groet,
De Staf

