
Scouting en het coronavirus
De versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd op 22 april geeft scouts tot en met 18 jaar de ruimte voor activiteiten op de locatie Samarbete.  

Deze factsheet is bedoeld om ouders en leden in te lichten over de regels die gelden voor opkomsten bij Samarbete.  
Deze regels zijn in overleg met de gemeent Bergen op Zoom, Scouting Nederland en NOC*NSF opgesteld.  

Meer informatie is te vinden op www.scoutinghalsteren.nl

Bevers
Online & fysiek

Verkenners
Alleen online

Haal direct na de activiteit 
uw kind op. Zorg ervoor dat 

dit moment zo kort  
mogelijk is.

Na clubtijd thuis  
handen wassen.

Bespreek met uw kind  
de algemene veiligheids-  

en hygiëne regels.

Stel uw vragen aan de leiding 
via mail, telefoon of app.

 

Volg altijd de aanwijzingen 
op van de leiding.

Kom niet eerder dan de 
aanvang van de clubtijd 

naar Samarbete.

Alle opkomsten zijn buiten, 
kleed je daarop.

Als u uw kind brengt,  
het liefst met de auto  
en maak gebruik van  
de ingerichte kiss en 

 ride strook.

Kinderen houden 1.5m 
afstand tot leiding.  

Kinderen bij de scouts en 
explorers houden ook 1.5m 

afstand van elkaar.

Laat uw kind zoveel mogelijk 
op eigen gelegenheid naar 
Samarbete gaan als hij/zij 

oud genoeg is.

Als ouder/verzorger/ 
begeleider heb je geen 
toegang tot het terrein, 

 ook niet op de oprijlaan.

Vooraf thuis handen  
wassen en plassen.

Houd uw kind thuis als 
hij of zij of een gezinslid 

verkouden of grieperig is.

Meld uw kind tijdig aan 
 voor de activiteiten  

bij Samarbete.

Uw kind is alleen welkom 
wanneer er een activiteit 

voor uw kind gepland staat.

Welpen
Online & fysiek

Gidsen
Online & fysiek

Esta’s
Online & fysiek

Explorers
Online & fysiek

Kabouters
Online & fysiek

Pivo’s
Alleen online
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Of de opkomst bij  
Samarbete is (fysiek) of 
online wordt uiterlijk op  
woensdag voor de  
clubdag gemaild. 

Bij regen of slecht weer 
gaat de opkomst bij 
Samarbete niet door. Dit 
wordt uiterlijk 1 uur voor  
de opkomst doorgegeven.

Let bij het wegbrengen of 
er iemand met een geel 
hesje bij de oprit staat. 
Staat er niemand met een 
geel hesje dan gaat de 
opkomst niet door.

Houd u aan de spelregels. 
Samen gaat het lukken om 

weer leuke activiteiten te 
houden bij Samarbete.


