KISS & RIDE
21/7
Leiding en aspi: 15u
Keti: 16u
Tito en rakwi: 17u30-18u00
Speelclub: 18u30-19u

25/7
Ribbels: 16u-16u30

30/7
Speelclub en ribbels: 16u-17u
Tito en rakwi: 17u30 – 18u30
Aspi en keti: 19u – 20u

Afspraken
•
•
•
•
•
•

Kinderen worden afgezet en opgehaald aan de kampplaats
Het is verplicht om de kiss & ride te volgen en NIET elders te gaan parkeren en te voet af
te komen, zo kunnen we controle houden over de toekomende mensen
Ouders komen NIET op de kampplaats
Ouders, kinderen +12 en leid(st)ers dragen MONDMASKER
Knuffel, kus en meteen doorrijden om verkeersopstopping en samenscholingen te
vermijden
Als er nog vragen zijn, gelieve die OP VOORHAND naar de leiding te sturen

Bagage
http://www.chirozuun.be/wp-content/uploads/2020/05/Bivakboektje-2020-web-HR-3.pdf

•
•
•

Valies
Veldbed indien nodig
Rugzakje met:
- Enveloppe met paspoort en zakgeld
- Doktersattest indien risicogroep
- Medische fiche (indien nog niet in orde) + Corona fiche afgedrukt
- Medicatie indien nodig
- Zonnecrème en pet
- Drinkbus/kruik

Corona fiche
Naam van het kind:

Groep:

Naam ouder/voogd 1:
Naam ouder/voogd 2:
Telefoonnummer 1 (Beschikbaar gedurende het kamp):
Telefoonnummer 2 (Beschikbaar gedurende het kamp):

Mijn kind is in de afgelopen 5 dagen ziek geweest.
o Ja
o Nee
Mijn kind is in de afgelopen 5 dagen in contact gekomen met zieke personen.
o Ja
o Nee
Behoort uw zoon/dochter tot een risicogroep of is er sprake van een chronische
aandoening?
https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf

o Ja
o Nee
Indien ja, is er toestemming van de arts en/of ouder om deel te nemen aan het kamp?
o Ja
o Nee
Ik geef als ouder/voogd mijn toestemming om wanneer er snelle reactie nodig is mijn kind
paracetamol toe te dienen in geval van pijn of koorts bij het wachten in quarantaine
wanneer ouders gebeld zijn om het kind op te halen.
o Ja
o Nee

Handtekening ouder/voogd

Stappenplan
1. Kies de juiste route
Via de Sprinkelestraat → Maastrichterstraat 15 3620 Zutendaal

2. Sla rechts af bij het kruispunt (kapel)

3. Volg de Maastrichterstraat

4. Rij LINKS op de aangegeven Kiss & Ride zone

5. Knuffel, kind(eren) afzetten met bagage → rij onmiddellijk door

Laat de 9 leukste dagen van 2020 maar beginnen!
GEEN NIEUWS = GOED NIEUWS

